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Węgorzewo, dnia 11.04.2018r. 

 

Rozeznanie rynku - przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości 
zamówienia 

 

W związku z realizacją projektu „Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie 

uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie”. Nr RPWM.02.04.01-28-0044/17, 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z 

prośbą o przedstawienie wyceny usług edukacyjnych. 

 

Zamawiający:  

Zespół Szkół Zawodowych  

ul. Szpitalna 9 

11-600 Węgorzewo 

Telefon: 87 427 00 50  

Faks: 87 427 00 50 

Adres e-mail:  dwp@zszwegorzewo.pl 
Adres strony www: http://www.zszwegorzewo.pl 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny słownik zamówień (kod CPV):  

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe;  

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. 

 

1. Przedmiotem oszacowania wartości zamówienia są usługi związane z przeprowadzeniem szkoleń 

z zakresu doskonalenia nauczycieli będących pracownikami Zespół Szkół  Zawodowych  w 

Węgorzewie 

 

L.P. Nazwa usługi Opis usługi Jednostka 
miary 

Ilość 

1.  Szkolenie 
Manager ds. 
turystyki 

Rozliczenia oraz działania 
marketingowe. Systemy rezerwacyjne 
wraz z dostępem do baz testowych. 
Zarządzeniem personelem. Obsługa i 
pozyskiwanie Klientów, Rozwiązania 
technologiczne w profesjonalnym 
biurze podróży. Tworzenie portalu i 
sprzedaż on-line. Tworzenie wizerunku 
biura podróży,. Analiza rynku lokalnego, 
zagrożenia i wrażliwość branży 
turystycznej, ( 40 godz. ) czas trwania 
szkolenia: 5 dni. 

osoba 3 

2.  Szkolenie 
Specjalista ds. 
turystyki i 

Produkty i usługi turystyczne, rynek biur 
podróży w Polsce 
destynacje turystyczne, obsługa 

osoba 3 
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techniki sprzedaży systemów rezerwacyjnych, 
profesjonalna obsługa Klienta, promocje 
w biurach podróży, anulowanie umów, 
reklamacje ( 80 godz.) czas trwania 
szkolenia: 10 dni. 

3.  Szkolenie w 
zawodzie szkutnik 

Przygotowanie nauczycieli do pracy na 
KKZ w zawodzie szkutnik nastąpi 
poprzez szkolenie zorganizowanym 
Cech Rzemiosł Różnych. Planowane jest 
w szkolenie w ilości 160 godzin 
dyd. oraz 40 godz. praktyka w stoczni 
jachtowej Northman w Węgorzewie, 
szkolenie zak. się egzaminem i 
wydaniem świadectwa. Program 
szkolenia: BHP, materiałoznawstwo, 
maszynoznawstwo, rysunek zawodowy, 
technologia montażu, instalacji i napraw 
podzespołów łodzi i jachtów. 

osoba 3 

4.  Szkolenie Autocad 
z certyfikatem 

Szkol będzie trwało 9 dni ( 63 godz. 
dydakt.). Celem szkolenia będzie 
nabycie wiedzy i umiejętności 
niezbędnej do szkolenia 
ucz/sł z programu AutoCad. Podzielone 
jest na poziomy bazowym 2D, 
zaawansowanym 2D i 3D. Kończy się 
egzaminem i certyfikatem. Certyficate 
off Completion. 

osoba 6 

 

 

 

2. Termin realizacji zamówienia to maj-listopad 2018 r. 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Wycenę kosztów usługi sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma  

prosimy przesłać do dnia 24.04.2018 r. do godz. 15.00: 

 

• na adres mailowy dwp@zszwegorzewo.pl wpisując w tytule – „Wycena usług szkoleniowych 

– doskonalenie”, 

lub 

• pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres: Zespół Szkół Zawodowych, ul. Szpitalna 

9, 11-600 Węgorzewo, z dopiskiem na kopercie „Wycena usług szkoleniowych – doskonalenie”. 

 

Niniejsze szacowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 
Cywilnego, jak również nie stanowi zobowiązania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

do zawarcia umowy. 
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Załącznik nr 1. Formularz do uzupełnienia 

_________________________________ 

Miejscowość, data  

 

Nazwa Wykonawcy:   

Adres:   

NIP/REGON:    

Numer telefonu/fax:   

Adres e-mail:    

 

Zespół Szkół zawodowych 

ul. Szpitalna 9 

11-600 Węgorzewo 

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia  

na usługi związane z procesem szkolenia w ramach projektu pt. projektu „Drewno, woda i przygoda 

- nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie” informuję, że 

szacowana wartość zamówienia wynosi:  

 

Przedmiot zamówienia 

Cena netto 

jednostkowa 

Planowana 

liczba 

jednostek 

Razem (kol. 2 x kol. 3) 

1 2 3 4 

A. Szkolenie Manager ds. turystyki 

sztuka Kwota netto: 

__________________ 

 ……………. 
3 

B. Szkolenie Specjalista ds. turystyki i 
techniki sprzedaży 

osoba Kwota netto: 

__________________ 

 ……………. 
3 

C. Szkolenie w zawodzie szkutnik 

osoba 
Kwota netto: 

__________________ 
……………. 

3 

D. Szkolenie Autocad  2D + 3D z certyfikatem 
osoba Kwota netto: 

__________________ 
……………. 6 

Razem (suma poz. A, B, C, D  w kol. 4) 
Kwota netto: 

__________________ 

     

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) spełniam wszystkie warunki/wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty,  
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji 

niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
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osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem 
niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod 
warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

 

_________________________________ 

        Podpis i pieczęć firmowa 

 


