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I. ZAPYTANIE OFERTOWE - CENOWE 
 Dotyczy:  

przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego do  
szkolenia Proekologiczne Rozwiązania w ramach projektu PN. „Budujemy siłę lubuskich 
przedsiębiorstw!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. 
Regionalne Kadry Gospodarki , Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 
regionie , Podziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych  i doradztwo dla 
przedsiębiorstw na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr  
WND-POKL08.01.01-08.001/14 .      
 

Fundacja „Przedsiębiorczość” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na 
realizację poniższego zamówienia – zgodnie z przyjętymi założeniami: 

 
Egzamin zewnętrzny do szkolenia Proekologiczne Rozwiązania 
 
Zakres zadania obejmuje:  
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- wynajem sal, 
- organizację i przygotowanie egzaminów, 
- wydanie certyfikatów w ramach poszczególnych szkoleń 
- wynagrodzenie egzaminatorów. 
 
założenia: 
 
12 grup Uczestników  po 2 godziny egzaminu  = 24 godziny,  
Łącznie do przeegzaminowania 180 osób – grupy do 15 osób, 
Egzaminy będą odbywały się w soboty i niedziele  
Egzaminy prowadzone będą na terenie woj. lubuskiego w miejscowości Żary. 
 
 
Planowany początek egzaminów dla pierwszej grupy: 18-19.10.2014r. z możliwością ew. 
zmiany terminu. Szczegółowy harmonogram egzaminów dla kolejnych grup szkoleniowych  
zostanie uzgodniony na etapie podpisywania umowy.  
 
Egzamin będzie dotyczył materiału z części szkoleniowej o poniższej tematyce i 
zakresie: 
 
1. Sposoby produkcji energii  elektrycznej i cieplnej z OZE - 2h 
2. Sposoby produkcji energii cieplnej przy wykorzystaniu energii słonecznej, wiatrowej  -2h 
3. Analiza biopaliw - 2h 
4. Wykłady tematyczne  - 8h 
- korzyści społeczne i środowiskowe  wynikające z funkcjonowania biogazowni, 
 -budowa kolektorów słonecznej, elektrowni wiatrowych, wymienników ciepła, 
sterowników, układów sterowania, 
- zasada działania i eksploatacja  instalacji solarnej, wiatrowej, 
- wykonywanie obliczeń potrzebnych przy doborze urządzeń do instalacji  solarnej, 
wiatrowej,  
 
Egzamin  zewnętrzny  łącznie z otrzymaniem certyfikatu Specjalisty ds. 
Proekologicznych Rozwiązań,  potwierdzającego zdobytą wiedzę. 
 
 

II .DODATKOWE WYMOGI 
1. O terminie realizacji egzaminu dla danej grupy zamawiający  będzie informował 
Wykonawcę na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w trakcie szkolenia dokumentacji 
oznakowanej odpowiednimi symbolami i logotypami projektu oraz zg. z Wytycznymi Dot. 
Oznaczania Projektów w Ramach POKL: 
a. listy obecności uczestników egzaminu oraz zestawienia wyników egzaminu, 
b. listy odbioru uzyskanych certyfikatów,  
c. potwierdzonych za zgodność z oryginałem i opatrzonych datą kserokopii wydanych 
zaświadczeń  potwierdzających ukończenie szkolenia.  
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III .SPOSÓB OCENY OFERT 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto. 

2. W przypadku uzyskania jednakowych ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość 

negocjacji z wybranymi oferentami. 

3. Oferta pozostająca w  sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszym 

zapytaniu, w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę w 

rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady 

sprzeczne z przepisami prawa zostanie odrzucona bez jej rozpoznawania. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznawania. 

5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty 

Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

 

III. DODATKOWE INFORMACJE 
Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi w terminie 7  dni od daty zakończenia 

realizacji zamówienia dla poszczególnych grup  na podstawie rachunku lub faktury VAT. 

Oferty powinny być złożone  w formie pisemnej na załączonych drukach ofertowych ( 

załącznik nr 1). 

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego  tj.  
Fundacja ,,Przedsiębiorczość” 
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary 

osobiście, faxem na numer 68 479 16 00, 68 479 16 04, e-mailem na adres 

stepien@fundacja.zary.pl do  dnia  14.10.2014r. do godz. 15.00. 

Zamawiający powiadomi  składających oferty o wyniku postępowania. 

Informacji związanych z zapytaniem  udziela : 

Artur Stępień – Fundacja Przedsiębiorczość, Al. Jana Pawła II 3 , Żary  tel. 68 479 16 03, 

e-mail stepien@fundacja.zary.pl 

 

  Sporządził:                                                                                                   Zatwierdził: 

   Artur Stępień                                                                                          Anita Staszkowian     

Agnieszka Przybyłła 


