Projekt „Masz prawo do kwalifikacji-II edycja” współfinansowany w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Łódź, 27.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – rozeznanie rynku nr 05R/01.02.01/2018
NA WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH w ramach projektu „Masz prawo do
kwalifikacji – II edycja”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I.

Tryb postępowania

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami). Zamówienie
współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Numer i nazwa Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy.
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.

Zamawiający
Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o.,
ul. Giewont 66, 92-116 Łódź, NIP: 7281320897

III.

Opis przedmiotu zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań lekarskich, w tym specjalistycznych dla uczestników/-czek
projektu „Masz prawo do kwalifikacji – II edycja” przed przystąpieniem do szkoleń i staży, w następujących
kompletach:
• Badania na prawo jazdy kat. C ,C+E i Kwalifikację wstępną przyspieszoną (30 osób)
• Badania na prawo jazdy kat. D i Kwalifikację wstępną przyspieszoną (10 osób)
• Badania przed stażami zawodowymi obejmującymi rożne zawody min: kierowca zawodowy C, C+E,
D, księgowy, magazynier i inne (90 osób)
2. Badania wykonywane będą cyklicznie począwszy od maja 2018 r. do momentu rozpoczęcia przez wszystkich
Uczestników projektu staży zawodowych (nie dłużej jednak niż do 10.2019 r.)
3. Miejsce realizacji zamówienia: w obrębie 3 km od biura projektu - Łódź, ul. Pomorska 40.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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5. Zamawiający wymaga podania oddzielnej ceny na realizację poszczególnych kompletów badań, w
rozliczeniu na osobę, zgodnie z załączonym formularzem oferty cenowej. W przypadku staży zawodowych
należy podać średnią cenę za komplet badań na osobę.
IV.

Wymagane dokumenty

1. Wypełnienie formularza oferty cenowej – Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1.
Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć mailem na adres: kwalifikacje@studiumnt.pl w terminie do 07.05.2018 r.
Osoba do kontaktu:
Joanna Szyszkiewicz telefon: 601 234 267
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – rozeznania rynku nr 05R/01.02.01./2018
OFERTA CENOWA
……………….., dn. …………………

Imię i nazwisko/Nazwa Wykonawcy :
Dane teleadresowe (adres, numer telefonu, adres e-mail):

Cena
jednostkowa/osoba
(w zł brutto)

Nazwa usługi
Komplet badań na prawo jazdy kat. C ,C+E i kwalifikacja
wstępna przyspieszona
Komplet badań na prawo jazdy kat. D i kwalifikacja wstępna
przyspieszona
Komplet badań przed przystąpieniem do staży
zawodowych, obejmujących rożne zawody min: kierowca
zawodowy C, C+E, D, księgowy, magazynier i inne

Oświadczam iż:
1. znam treść zapytania ofertowego – rozeznania rynku nr 05R/01.02.01./2018 i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń;
2. spełniam wszystkie kryteria obligatoryjne określone w przedmiotowym zapytaniu i zobowiązuję się do
spełnienia wszystkich określonych przez Zamawiającego wymagań w przypadku wyboru mojej oferty;
3. w ramach proponowanej ceny uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
oraz spełnione zostaną wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym – rozeznaniu rynku nr
05R/01.02.01./2018.

……………………………………………………..
czytelny podpis Wykonawcy
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