
 

 

                                                                  
 

Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego 

 

                                                                                                            Turek, dnia 12.01.2022 r. 
 

Dot. Projektu:  „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” 

 

ROZEZNANIE RYNKU 
 

Turecka Izba Gospodarcza, ul. Żeromskiego 37, 62-700 Turek, tel. 665 998 899, NIP: 

6681702509 obecnie realizuje projekt pn. „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu 

Tureckiego”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 

Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szkolenia 

kwalifikacyjnego pt.: 

 

•  „Operator koparko-ładowarki kl. III”  dla 1 grupy (5 osób) w wymiarze 130 godzin   

 

Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia w zakresie operatora 

koparko-ładowarki opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 

Skalnego w Warszawie.  

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie przez Uczestników kursu 

kwalifikacji zawodowych w zakresie zgodnym z przedmiotem kursu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami.  Oferta musi zwierać wszystkie koszty 

związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, w tym badania lekarskie, materiały 

szkoleniowe.  

 

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracam się z prośbą o przedstawienie 

wstępnej oferty cenowej na przeprowadzenie ww. usług.  

1. Przedmiot rozeznania 

CPV: 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

 

Miejsce prowadzenia zajęć – województwo wielkopolskie, powiat turecki 

 

Wymiar godzin:  130 godziny (6h dydaktycznych/dzień) 

2. Przewidywany termin realizacji usługi 

Rozpoczęcie usługi: luty 2022 r. 

Zakończenie usługi: czerwiec 2022 r. 
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3. Wymagania 

Trenerzy posiadający wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 

przeprowadzenie danego wsparcia, posiadający doświadczenie umożliwiające 

przeprowadzenie danego wsparcia, tj. doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie min. 2 lata. 

 

4. Kryteriami oceny ofert będą: 

1) zgodność z opisem przedmiotu rozeznania oraz innymi wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w formularzu Wstępna oferta w odpowiedzi na zapytanie w sprawie 

rozeznania rynku, 

2)  cena. 

 

5. Adres zamawiającego: 

 

Turecka Izba Gospodarcza, ul. Żeromskiego 37, 62-700 Turek  

6. Miejsce i termin złożenia wstępnej oferty 

Wstępną ofertę należy złożyć: 

 Osobiście, za pośrednictwem poczty – na adres: biuro projektu - ul. Żeromskiego 37, 62-700 

Turek lub mailowo k.gorski@tig.turek.pl, w dni robocze w godz. 7.30-15.30. 

 

Termin składania ofert upływa 20.01.2022 r. do godz. 15:30. 

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.  

8. 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”, Zleceniodawca informuje Zleceniobiorcę, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Turecka Izba Gospodarcza, ul. 

Żeromskiego 37, 62-700 Turek, adres e-mail: biuro@tig.turek.pl  
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2. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w Tureckiej Izbie Gospodarczej jest Ewa 

Kowalska, adres e-mail: e.kowalska@tig.turek.pl/ *; 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu realizacji niniejszej umowy związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

realizowanego zgodnie z rozeznaniem rynku na usługi w ramach projektu „Kierunek 

kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”; 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kierunek kształcenie dualne 

przyszłością Powiatu Tureckiego”; 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową  

o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych 

umową o dofinansowanie 

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 

jest wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach 

WRPO 2014+, związanym z udziałem w rozeznaniu rynku; 

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. 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; 

9. 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; 

− 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. 
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…………….…………..……………………                                                                     ……….……………… 

(Nazwa/Imię i nazwisko)               (Miejscowość, data) 

 

…………….…………..…………………… 

(Adres i nr telefonu) 

 

…………….…………..…………………… 

 

…………….…………..…………………… 

(NIP/PESEL)     

 

Wstępna oferta* 

w odpowiedzi na zapytanie w sprawie rozeznania rynku 

Do: 

Turecka Izba Gospodarcza,  

ul. Żeromskiego 37, 62-700 Turek 

1.Opis przedmiotu rozeznania 

Przeprowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego pt.  

• „Operator koparko-ładowarki kl. III”  dla 1 grupy (ok. 5 osób) w wymiarze 130 godzin  

2. Analiza cenowa 

a) Odpowiadając na wstępne zapytanie dot. rozeznania rynku na  przeprowadzenie 

szkolenia kwalifikacyjnego pt. „Operator koparko-ładowarki kl. III” w ramach projektu 

„Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” stwierdzam, że jestem w 

stanie wykonać usługę wymienioną w pkt. 1. Rozeznania rynku. 
  

b) Cena 

L.p. Kategoria wydatków 
Jednostka miary 

 

Stawka jednostkowa 

w zł 

1. 

Przeprowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego pt. „Operator 

koparko-ładowarki kl. III”  (w tym m.in.: materiały szkoleniowe, 

badania lekarskie, zapewnienie sal, niezbędnego sprzętu, 

zatrudnienie trenera/instruktora, koszt egzaminu państwowego) 

osoba 

 

 

3. Oświadczenie  

Oświadczam, że spełniam warunki określone w wymaganiach (pkt. 3 Rozeznania rynku). 

 

 

           ………..…..……… 
                          (podpis) 

 
 

* Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem  

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych 


