Turek, dn. 10.09.2020 r.
ROZEZNANIE RYNKU
Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku, przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek,
posiadająca numer NIP 6681702509, nr REGON 311076100 obecnie realizuje projekt pn. „Czas na
aktywizację – edycja II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty
konkursowe. W ramach projektu planowana jest organizacja szkolenia pn. Pracownik
administracyjno-biurowy.
W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty
cenowej na przeprowadzenie ww. usługi.
1. Przedmiot rozeznania:
a) Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Pracownik administracyjno-biurowy” dla 1 grupy
szkoleniowej (ok. 10 osób), w wymiarze max 150 godzin – 25 spotkań po 6 godzin.
Zakres szkolenia zawodowego obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:
 organizacja pracy biurowej,
 przepływ informacji w zarządzaniu biurem,
 zasady efektywnej komunikacji i profesjonalnej obsługi klienta,
 prowadzenie i obsługa korespondencji biurowej,
 rodzaje i zasady redagowania pism, protokołów itp.
 zasady archiwizacji dokumentów,
 aspekty prawne w pracy biurowej (prawo administracyjne, prawo pracy, ochrona danych
osobowych, przepisy BHP obowiązujące w pracy biurowej, podstawy pierwszej pomocy).,
 organizacja i obsługa spotkań,
 obsługa urządzeń biurowych wykorzystywanych w pracy biurowej oraz komputera,
 korzystanie z usług internetowych,
 wykorzystanie programów komputerowych z pakietu Office w pracy biurowej
2. Przewidywany termin realizacji usługi
 wrzesień-październik 2020 r.
3. Wymagania
Realizacja szkolenia zostanie powierzona Wykonawcy / Szkoleniowcowi, który posiada
wykształcenie wyższe lub zawodowe lub certyfikaty / zaświadczenia / inne, umożliwiające
przeprowadzenie danego wsparcia, związane z tematyką szkolenia oraz doświadczenie
zawodowe w danej dziedzinie min. 2 lata, umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.
W przypadku gdy realizatorem usługi będzie firma prowadząca działalność szkoleniową –
Wykonawca zapewni kadrę posiadającą wykształcenie i kwalifikacje tożsame z przedmiotem
zamówienia.
4. Kryteriami oceny ofert będą:
 zgodność z opisem przedmiotu rozeznania oraz innymi wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w formularzu Wstępna oferta w odpowiedzi na zapytanie w sprawie
rozeznania rynku,
 cena.
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5. Adres zamawiającego:
Turecka Izba Gospodarcza
ul. Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek
6. Miejsce i termin złożenia wstępnej oferty:
Ofertę należy złożyć:
 osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres: Turecka Izba Gospodarcza, ul. Stefana
Żeromskiego 37, 62-700 Turek
 mailowo na adres: biuro@tig.turek.pl
 termin składania ofert upływa: 11.09.2020 r. do godz. 14:30.
7. Inne:
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania wstępnych
ofert.
7. Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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”,
informuję, że:
 Administratorem Państwa danych osobowych jest Turecka Izba Gospodarcza,
ul. Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, tel. 63 289 18 89, e-mail biuro@tig.turek.pl;
 Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w Tureckiej Izbie Gospodarczej jest Pani Ewa
Kowalska, kontakt: adres e-mail: e.kowalska@tig.turek.pl, telefon: 665 998 899;
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia realizowanego z zachowaniem zasady
konkurencyjności na usługi w ramach projektu „Czas na aktywizację – edycja II”;
 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja rekrutacyjna w oparciu o zawartą z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Czas na aktywizację – edycja II”;
 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez
okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie
 Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach PO WER,
związanym z udziałem w rozeznaniu rynku;
 W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Z poważaniem
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…………….………………….……………..…………
(Nazwa/Imię i nazwisko)

…………………...………………………..…
(Miejscowość, data)

…………….…………..………………...……………
(Adres i nr telefonu)
…………….…………..…………………...…………
…………….…………..…………………...…………
(NIP/PESEL)

Wstępna oferta1
w odpowiedzi na zapytanie w sprawie rozeznania rynku
Do:
Turecka Izba Gospodarcza
ul. Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek
1. Opis przedmiotu rozeznania
 Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Pracownik administracyjno-biurowy” dla 1 grupy
szkoleniowej (ok. 10 osób), w wymiarze max 150 godzin – 25 spotkań po 6 godzin.
2. Analiza cenowa
 odpowiadając na wstępne zapytanie dot. rozeznania rynku na Przeprowadzenie szkolenia
zawodowego pn. „Pracownik administracyjno-biurowy” dla 1 grupy szkoleniowej (ok. 10 osób),
w wymiarze max 150 godzin – 25 spotkań po 6 godzin, dla Uczestników Projektu w ramach
projektu „Czas na aktywizację – edycja II” stwierdzam, że jestem w stanie wykonać usługę
wymienioną w pkt. 1. Rozeznania rynku;
 cena:

L.p.

Kategoria wydatków

1.

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Pracownik
administracyjno-biurowy” dla 1 grupy szkoleniowej (ok. 10 osób),
w wymiarze max 150 godzin – 25 spotkań po 6 godzin

Stawka
jednostkowa netto
Stawka jednostkowa
Jednostka (dla podmiotów
brutto2
miary
prowadzących
(dla osób fizycznych)*
działalność
gospodarczą)*
godzina

3. Oświadczenie
Oświadczam, że spełniam warunki zawarte w wymaganiach (pkt. 3 Rozeznania rynku).
………….………..…..………
(podpis)
*

1

2

Uzupełnić właściwe

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych
W przypadku osób fizycznych, stawka brutto obejmować będzie wszystkie składki ZUS oraz podatek należny od
wykonania przedmiotu rozeznania
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