Rzeszów, 21.08.2019
ROZEZNANIE RYNKU
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
przepisów ustawy PZP)

Fundacja Akademia Obywatelska
Siedziba: ul. I. Krasickiego 54/16; 37-200 Przeworsk
Biuro projektu: ul. E. Orzeszkowej 7, II piętro, 35-0020 Rzeszów
realizacji projektu pt. „Lepsze kwalifikacje szansą na awans zawodowy” dofinansowanego
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 w ramach Osi priorytetowej, I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób
młodych na regionalnym rynku pracy – projekt konkursowy
zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Lp.
1.

Rodzaj usługi
Multimedia

Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane
z multimediami oraz urządzeniami
cyfrowymi, podstawowe formaty zapisu
danych cyfrowych, grafika komputerowa,
Przetwarzanie obrazu statycznego

Ilość godzin
szkoleniowych
100 godzin

I.
Liczba osób: 1
II.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: miasto Rzeszów.
III.
Okres realizacji zamówienia: 30.11.2019 r.
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a) akceptują treść rozeznania rynku bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści
rozeznania,
b) rejestracja w RIS
c) przeprowadzenie w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 1 szkolenia zawodowego z multimediów dla co
najmniej 1 osoby
d) Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie
odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Rezultatem szkolenia ma być nabycie
kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w
rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020, dostępnych na stronie:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć jako
formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana
osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Oferty można składać do 20.09.2019 r. do godziny 16:00 (decyduje data wpływu do biura projektu):
a. mailowo: kamila.michalik@gmail.com
b. osobiście w biurze Fundacji Akademia Obywatelska

c. pocztą na adres biura projektu:
Fundacja Akademia Obywatelska
ul. E. Orzeszkowej 7, II piętro, 35-0020 Rzeszów
Osoba do kontaktu:
Magdalena Lachtara, tel.: 600 877 099, e-mail: kamila.michalik@gmail.com
Oferty, które wpłynęły po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Kryterium oceny oferty – cena 100%.

Odpowiedź na rozeznanie rynku z dnia 21.08.2019 r.
dotyczące wyboru wykonawcy usługi w związku z realizacją projektu „Lepsze kwalifikacje szansą na
awans zawodowy” dofinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej, I. Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekt konkursowy
zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku oświadczamy, iż:
1. Oferujemy realizację zamówienia na podstawie kosztorysu przedstawionego poniżej:
Nazwa usługi

Multimedia

Minimalny zakres usługi

Cena jedn. brutto za 1
osobę

Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z
multimediami oraz urządzeniami cyfrowymi,
podstawowe formaty zapisu danych cyfrowych,
grafika komputerowa, Przetwarzanie obrazu
statycznego

2. Ceny wskazane w pkt 1 są cenami brutto i uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zapoznałem/am* się z treścią rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte.
4. Oświadczam, że posiadam spełniam kryteria zawarte w punkcie III rozeznania rynku.
5. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą do dnia 30.11.2019 roku.
7. Osobą wyznaczoną do kontaktu (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)
............................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………
Podpis Oferenta

