
 

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 
 
Szanowni Państwo, 

 

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zamierza udzielić zamówienia na usługę 

polegającą na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w projekcie pt. „Profesjonaliści – program rozwoju kwalifikacji 

zawodowych dla pracowników MŚP i PES”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Przez przeprowadzenie szkolenia Zamawiający rozumie: zapewnienie wykładowcy/trenera, materiałów szkoleniowych, 

cateringu, pokrycia kosztów zewnętrznego egzaminu oraz kosztów 1 ewentualnej poprawki.  

Do kosztów szkolenia nie należy wliczać kosztów ewentualnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW 

uczestników kursów/szkoleń. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednio wyposażoną salę/halę do zajęć praktycznych (spawalnię) oraz 

dysponować potencjałem technicznym adekwatnym dla podanej liczby uczestników kursu. W przypadku zgłoszenia 

udziału w kursach osób niepełnosprawnych wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność architektoniczną 

pomieszczeń. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom catering. W przypadku zajęć trwających w ciągu dnia w wymiarze 

równym i dłuższym niż 6 jednostek szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom dwie przerwy 

kawowe (kawa, herbata, woda, suche ciasteczka) oraz ciepły posiłek obiadowy. W przypadku zajęć trwających w ciągu 

dnia w wymiarze krótszym niż 6 jednostek szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom jedną 

przerwę kawową (kawa, herbata, woda, suche ciastka); 

 

W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dla 

szkoleń/kursów: 

 

Temat kursu/ 

szkolenia 

 

Lokalizacja 

 

Planowana 

liczba osób 

Min. liczba godzin 

(w tym 

praktycznych) 

Sposób certyfikacji 

(jeśli dotyczy) 

Kurs spawania blach 
i rur ze stali 
ferrytycznych 
spoinami 
pachwinowymi  
metodą MAG 135 
(kurs kwalifikacyjny) 

Zajęcia na terenie 

województwa 

pomorskiego w 

odległości 

maksymalnie 15 

km od Chojnic 

11 

145 jednostek 
szkoleniowych, w 

tym min. 120 
godzin 

praktycznych 

Egzamin kwalifikacyjny - przed Komisją 

uprawnioną do certyfikowania  

+ ew. poprawka. 

Przyrost kompetencji (test wiedzy i 

umiejętności) 

Kursu spawania 
blach i rur spoinami 

pachwinowymi 
metodą TIG 141 - 
stal nierdzewna 

(kurs kwalifikacyjny) 

Zajęcia na terenie 

województwa 

pomorskiego w 

odległości 

maksymalnie 15 

km od Chojnic 

6 

134 jednostek 
szkoleniowych, w 

tym min. 103 
godzin 

praktycznych 

Egzamin kwalifikacyjny - przed Komisją 

uprawnioną do certyfikowania  

+ ew. poprawka. 

Przyrost kompetencji (test wiedzy i 

umiejętności) 

Kursu spawania 
blach i rur spoinami 

pachwinowymi 
metodą TIG 141 - 
stal czarna (kurs 
kwalifikacyjny) 

Zajęcia na terenie 

województwa 

pomorskiego w 

odległości 

maksymalnie 15 

km od Chojnic 

2 

103 jednostek 
szkoleniowych, w 

tym min. 80 
godzin 

praktycznych 

Egzamin kwalifikacyjny - przed Komisją 

uprawnioną do certyfikowania  

+ ew. poprawka. 

Przyrost kompetencji (test wiedzy i 

umiejętności) 

Kursu spawania 
blach i rur spoinami 

pachwinowymi 

Zajęcia na terenie 

województwa 
2 

111 jednostek 
szkoleniowych, w 

Egzamin kwalifikacyjny - przed Komisją 

uprawnioną do certyfikowania  

+ ew. poprawka. 



 

 

metodą TIG 141 – 
aluminium (kurs 
kwalifikacyjny) 

pomorskiego w 

odległości 

maksymalnie 15 

km od Chojnic 

tym min. 80 
godzin 

praktycznych 

Przyrost kompetencji (test wiedzy i 

umiejętności) 

 
Planowany termin realizacji szkoleń/kursów: 05.2019 r. –  31.08.2019 r.  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kurs wraz z egzaminem zewnętrznym w terminie do 31.07.2019 r. 

oraz zorganizowania/przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w terminie do 31.08.2019r. 

Wykonawca może zorganizować szkolenia dedykowane wyłącznie dla uczestników. 

 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia ewentualnego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodne z Wytycznymi dotyczącymi 

kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 oraz Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, 

jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.   

  

Uprzejmie prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji usługi na załączonym formularzu (załącznik nr 1,2) do 

dnia 29 kwietnia 2019 r. na adres: szkolenia@lgrmorenka.pl 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2  - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
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Załącznik nr 1 do szacowania wartości zamówienia – Formularz oferty 

 

FORMULARZ OFERTY 

dot. oszacowanie wartości zamówienia  
 

Nazwa Oferenta                      

Adres siedziby                               

Nr telefonu                                      

E-mail              

Numer REGON/NIP  

CEDIG/nr KRS           

 
Odpowiadając na prośbę dot. oszacowania wartości zamówienia usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń 

zawodowych w projekcie pt. „Profesjonaliści – program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MŚP i PES” 

realizowanego w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyceniamy wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 

 

Temat kursu/ 

szkolenia 

 

Lokalizacja 
Planowana 

liczba osób 

Min. liczba godzin 

(w tym 

praktycznych) 

Sposób certyfikacji 

(jeśli dotyczy) 

Cena brutto za 

wykonanie usługi  

Kurs spawania blach 
i rur ze stali 
ferrytycznych 
spoinami 
pachwinowymi  
metodą MAG 135 
(kurs kwalifikacyjny) 

Zajęcia na 

terenie 

województwa 

pomorskiego w 

odległości 

maksymalnie 15 

km od Chojnic 

11 

145 jednostek 
szkoleniowych, 
w tym min. 120 

godzin 
praktycznych 

Egzamin kwalifikacyjny - 

przed Komisją uprawnioną 

do certyfikowania  

+ ew. poprawka. 

Przyrost kompetencji (test 

wiedzy i umiejętności) 

 

Kursu spawania 
blach i rur spoinami 

pachwinowymi 
metodą TIG 141 - 
stal nierdzewna 

(kurs kwalifikacyjny) 

Zajęcia na 

terenie 

województwa 

pomorskiego w 

odległości 

maksymalnie 15 

km od Chojnic 

6 

134 jednostek 
szkoleniowych, 
w tym min. 103 

godzin 
praktycznych 

Egzamin kwalifikacyjny - 

przed Komisją uprawnioną 

do certyfikowania  

+ ew. poprawka. 

Przyrost kompetencji (test 

wiedzy i umiejętności) 

 

Kursu spawania 
blach i rur spoinami 

pachwinowymi 
metodą TIG 141 - 
stal czarna (kurs 
kwalifikacyjny) 

Zajęcia na 

terenie 

województwa 

pomorskiego w 

odległości 

maksymalnie 15 

km od Chojnic 

2 

103 jednostek 
szkoleniowych, 
w tym min. 80 

godzin 
praktycznych 

Egzamin kwalifikacyjny - 

przed Komisją uprawnioną 

do certyfikowania  

+ ew. poprawka. 

Przyrost kompetencji (test 

wiedzy i umiejętności) 

 

Kursu spawania 
blach i rur spoinami 

pachwinowymi 
metodą TIG 141 – 
aluminium (kurs 
kwalifikacyjny) 

Zajęcia na 

terenie 

województwa 

pomorskiego w 

odległości 

maksymalnie 15 

km od Chojnic 

2 

111 jednostek 
szkoleniowych, 
w tym min. 80 

godzin 
praktycznych 

Egzamin kwalifikacyjny - 

przed Komisją uprawnioną 

do certyfikowania  

+ ew. poprawka. 

Przyrost kompetencji (test 

wiedzy i umiejętności) 

 

 



 

 

Łączna cena netto za wykonanie usługi, tj. przeszkolenie wszystkich uczestników szkoleń/kursów zawodowych 

kończących się zdobyciem kwalifikacji: ……………….…………… plus podatek VAT ….... %, co stanowi brutto: 

....................................... zł    

 
 

………………………………………………………………… 
Data, podpis, pieczęć oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do szacowania wartości zamówienia - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka 

„Mòrénka”, informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych: 

1. Wskazanie administratora – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Wdzydzko – 

Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, z siedzibą przy ul. Rybackiej 10, 89-606 Charzykowy; zwany 

dalej Administratorem, 

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – Administrator przetwarza danych 

osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 l. b RODO w celu oszacowania wartości zamówienia;.  

3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione 

podmiotom upoważnionym do pozyskania ich na podstawie przepisów prawa. 

4. Okres przetwarzania danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. 

ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.); 

5. Profilowanie oraz zautomatyzowanie podejmowania decyzji – Podane przez Panią/Pana dane nie będą 

profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji, stosowanie do art. 22 RODO; 

6. Prawa osoby; której dane dotyczą: 

 na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

 na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

 na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, z zastrzeżeniem przypadków art. 18ust.2 RODO*1
, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych; gdy uznają Państwo; że 

przetwarzanie danych osobowych dot. Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu : 

 w związku z art. 17 ust.3lit B, D lub E RODO – prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych; o którym mowa w art.20 RODO; 

8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tzn. „EOG”  

– Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Obszarem oraz 

organizacjom międzynarodowym. 

 
 

 

                                                                                                                                  ………………………………………………………………… 
Data, podpis, pieczęć Oferenta 

 
 

 
 

                                            
1 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


