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Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia  

w Projekcie „Start w ECOlogię” 

 

 

W związku z realizacją projektu „Start w ECOlogię” oraz z zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami zwracamy się 

do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia. 

 

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: 

Przedmiotem rozeznania rynku jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. Urządzenia, instalacje i sieci 

energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (Uprawnienia energetyczne SEP Gr. 1) wraz            

z przeprowadzeniem egzaminu państwowego SEP G1 uprawniającego do wykonywania instalacji elektrycznych dla max. 

100 osób. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 

realizowanego w województwie lubelskim na podstawie umowy nr POWR.01.02.02-06-0130/15-00 

 

Dotyczy:  

Zadanie 2: Szkolenie zawodowe „Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej 

mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW” 

Wspólny kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 Szkolenie pt. Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię 

elektryczną (Uprawnienia energetyczne SEP Gr. 1) będzie odbywało się w dni powszednie i/lub soboty, niedziele, w 

godzinach (8.00-20.00), wg uzgodnionego harmonogramu. Liczba godzin dydaktycznych szkolenia: 8h/ 1 grupa 

szkoleniowa x 7 grup szkoleniowych x śr. 15 osób/grupa szkoleniowa. Łącznie szkoleniem objętych zostanie max. 100 

osób. Łącznie zrealizowanych będzie 56 godzin szkolenia. Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym 

uprawniającym do wykonywania instalacji elektrycznych, a Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikat potwierdzający 

kwalifikacje. 

 Wykonawca szkolenia zapewni: najem odpowiednio wyposażonej sali, wykładowcę, materiały szkoleniowe                              

i dydaktyczne podczas zająć, przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (państwowego) SEP Gr. 1. 

 Wykonawca szkolenia zapewni trenerów posiadających wykształcenie wyższe/zawodowe kierunkowe, min. 2 – letnie 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć zbieżnych z tematyką szkolenia oraz posiadających min. 200 h przeprowadzonych 

godzin szkoleń.  

 Wykonawca posiada status instytucji szkoleniowej (posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych). 

 Zajęcia mają się odbywać na terenie województwa lubelskiego. Wykonawca szkolenia zapewni sale szkoleniowe do 

prowadzenia zajęć, które będą wyposażone w odpowiednią ilość miejsc i stolików dla co najmniej 20 osób. Sala musi 

być wyposażona w flipchart, sprzęt audiowizualny. Wentylacja i ogrzewanie w sali mają zapewnić odpowiednią 

temperaturę. Lokalizacja sali szkoleniowej powinna umożliwiać Uczestnikom/czkom korzystanie z darmowych miejsc 

parkingowych i być usytuowana blisko przystanków autobusowych komunikacji miejskiej. Wykonawca powinien 

zapewnić dostęp do WC i urządzeń sanitarnych. Sale muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny 

pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone zajęcia. 

 Wykonawca zapewni możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia. 
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 Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego prowadzenia dokumentacji realizacji zamówienia na wzorach 

dostarczonych przez Zamawiającego (dziennik zajęć, listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, listy 

odbioru poczęstunku) i przekazania jej w oryginale do Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych 

od zakończenia szkolenia dla danej grupy szkoleniowej. 

 Wykonawca będzie zobligowany do przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym 

Uczestniku/czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 

 Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć przedłoży program szkolenia zawierający minimalnie następujące treści: 

urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia 

znamionowego, urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV, urządzenia, instalacje 

i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.  

 Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego SEP Gr. 1 i wydanie Uczestnikom/czkom Projektu 

zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.  

 

Miejsce realizacji: województwo lubelskie.  

Termin realizacji: czerwiec 2017r.  

Dokładne terminy i miejsca realizacji szkoleń zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi. 

Wszystkie kwestie szczegółowe i zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą precyzować będzie Umowa na 

świadczenie usług szkoleniowych. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU: 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie oświadcza, że spełnia wszystkie warunki określone w przedmiocie zamówienia.  

Informujemy, że powyższa informacja nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Informacja ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pt. Urządzenia, 

instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (Uprawnienia energetyczne SEP Gr. 

1) wraz z przeprowadzeniem egzaminu państwowego SEP G1 uprawniającego do wykonywania instalacji elektrycznych dla max. 

100 osób oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi.  

 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY: 

Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Rozeznania rynku. Podpisaną ofertę należy 

złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres: Fundacja ”ECO” ul. Medalionów 10/58, 20-486 Lublin lub przesłać podpisany 

scan na adres mailowy: s.czarnecka@fundacjaeco.org.pl do dnia 07.06.2017 r. do godz. 9.00 

  

Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Czarnecka e-mail: s.czarnecka@fundacjaeco.org.pl 

 

WYKLUCZENIA  

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są potencjalni usługodawcy lub dostawcy powiązani osobowo lub kapitałowo                                

z Beneficjantem w zakresie kwalifikowalności wydatków w rozumieniu sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

 

KRYTERIA OCENY OFERTY   

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 100% cena. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta,                     

w której wskazana zostanie najniższa cena za realizację zamówienia. W załączonym Formularzu prosimy o wskazanie ceny 

jednostkowej brutto za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla jednej osoby oraz łącznej ceny realizacji 

zamówienia. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty/ofert przedmiotu zamówienia będzie przewyższała kwotę 

przewidzianą na ten cel w budżecie projektu, Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji cenowych z potencjalnym 

Wykonawcą/Wykonawcami oferującym/cymi najniższą cenę.  

 

Załączniki:  1. Formularz         

 

Załącznik 1 

mailto:s.czarnecka@fundacjaeco.org.pl
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FORMULARZ  

 

……………………………………… 
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

 

Fundacja ”ECO” 

ul. Medalionów 10/58 

20-486 Lublin 

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku w przedmiocie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pt. Urządzenia, instalacje                  

i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (Uprawnienia energetyczne SEP Gr. 1) 

wraz z przeprowadzeniem egzaminu państwowego SEP G1 uprawniającego do wykonywania instalacji elektrycznych dla 

max. 100 osób w projekcie „Start w ECOlogię” przedkładam ofertę:  

 

Oferta przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pt. Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne 

wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (Uprawnienia energetyczne SEP Gr. 1) dla 

max. 100 osób wraz z przeprowadzeniem egzaminu państwowego SEP G1 uprawniającego do 

wykonywania instalacji elektrycznych dla max. 100 osób. 

 

Cena oferowana jednostkowa*:  ………………………..……..………………………….. złotych brutto / osoba  

 

(kwota słownie:  …………………………………………………………………..……………….….………....).  

 

Cena oferowana łącznie*: 100 osób x …..….…… (cena oferowana jednostkowa) = ……………. złotych brutto 

  

(kwota słownie: ……………………………………………………………………………...…………………...). 

* cena całkowita i ostateczna uwzględniająca wszystkie składniki i inne należności budżetowe, które mogą wyniknąć                         

z realizacji umowy 

 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań 

osobowych i kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

2. Zapoznałem/am się z treścią Rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

3. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w Rozeznaniu rynku.  

4. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim 

zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich 

upublicznienia w protokole wyboru). 

6. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach 

są zgodne z prawdą. 

 

Miejscowość i data …………………………………….…  

 

    ……..……………………………….…………………. 

   Podpis i pieczęcie Oferenta /osoba upoważniona 


