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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w związku z realizacją projektu:
„STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka” realizowanego
w okresie od 01.10.2016r. do 30.09.2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Zakres rzeczowy zadania
obejmuje następujące szkolenia:
Część I
1.Programowanie JAVA
TEMATYKA: Przegląd narzędzi programistycznych, konfiguracja środowiska pracy,podstawy programowania składnia i
konstrukcja języka JAVA,programowanie obiektowe,Aalikacja z graficznym interfesjem użytkownika, obsługa plików i baz
graficznych,obsługa wyjątków,aplikacje Webowe, aplikacje descopowe.
Czas trwania 25 godzin - max.3 osoby
Termin: do 25 września 2018 r.
Część II
2. Praktyczne aspekty podatkowe
TEMATYKA: CIT,VAT,PIT itp.
Czas trwania: 25 godzin - max. 3 osoby
Termin: do 25 września 2018 r.
Część III
2. MS-EXEL w księgowości
TEMATYKA: budowanie zaawansowanych formuł, funkcje informacyjne, matematyczne i logiczne, wykresy, bazy danych,
narzędzia do analizy, tabele przestawne, makra.
Czas trwania: 25 godzin - max. 3 osoby
Termin: do 25 września 2018 r.
W/w szkolenia powinny się odbyć w siedzibie Zamawiającego. Dokładny termin i godziny szkoleń do ustalenia z
Zamawiającym.
Każda z części będzie rozpatrywana odrębnie. Można składać oferty tylko na wybrane szkolenia.
Oprócz ceny proszę również o podanie :
 warunków płatności (preferowane: przelew 7 dni );
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub jego części na każdym etapie bez podania
przyczyny. Zamawiający przeszkoli taką liczbę osób na jaką pozwolą możliwości finansowe.
Prosimy o przedłożenie aktualnej oferty cenowej w terminie do dnia: 17.08.2017 r. do godz. 11:00.
Prosimy o dostarczenie lub przesłanie oferty cenowej:
 w
formie
pisemnej
na
adres:
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w
Poddębicach,
ul. Polna 3/15, 99-200 Poddębice
 za pośrednictwem faksu: (43) 6783113
 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: projektzsp_efs@wp.pl

Dyrektor Szkoły
Emilia Błaszczyk
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OFERTANA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ
dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w związku z realizacją projektu: „STAŻE
ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka” realizowanego w okresie od
01.10.2016r. do 30.09.2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.
Cześć I
L.P.

Nazwa szkolenia

1.

Programowanie JAVA

Cena brutto za 1 osobę

Liczba osób

Wartość brutto

max. 3

Cześć II
L.P.

Nazwa szkolenia

1.

Praktyczne aspekty podatkowe

Cena brutto za 1 osobę

Liczba osób

Wartość brutto

max. 3

Cześć III
L.P.

Nazwa szkolenia

1.

MS-EXEL w księgowości

Cena brutto za 1 osobę

Liczba osób

Wartość brutto

max. 3

 warunki płatności : przelew ………. dni
Ja
niżej
podpisany/a,
…………….………………………..………………………………………..……
reprezentujący/a:……………………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych w Poddębicach ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice,
dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Miejscowość……………, data

………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy)

