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Elbląg, dnia 14.09.2020r. 
 

Rozeznanie rynku – realizacja szkolenia „Grafik komputerowy – Adobe 
Photoshop, Corel Draw” w projekcie „ERKON – droga do niezależności” 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i nie stanowi oferty  w rozumieniu art. 66 
Kodeksu Cywilnego. 

Celem rozeznania cenowego jest zbadanie ofert rynku i potwierdzenie ceny rynkowej za realizację Kursu 
„Grafik komputerowy – Adobe Photoshop, Corel Draw” w projekcie „ERKON – droga do niezależności” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

ZAMAWIAJĄCY 

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg 

PRZEDMIOT ROZEZNANIA ORAZ WARUNKI 

Przedmiotem rozeznania rynku jest realizacja Kursu „Grafik komputerowy – Adobe Photoshop, Corel Draw” 
w projekcie „ERKON – droga do niezależności” dla 1 osoby w okresie do 16.10.2020 r. zgodnie z zakresem 
tematycznym dla danego szkolenia  

 
w łącznym wymiarze 36 godzin. 

 
Wykonawca zapewni, że uczestnik szkolenia zda egzamin i uzyska certyfikat.  
 
Wykonawca szkolenia zapewni: 

a) miejsce szkolenia - miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się w Elblągu i musi być dostępne dla 
osób niepełnosprawnych, 

b) poczęstunek dla uczestników szkolenia, w skład którego wchodzą co najmniej: woda mineralna, baton. 
c) niezbędny sprzęt i materiały do przeprowadzenia szkolenia, 
d) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatów zgodnie z zaleceniami Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego (wz. z zagrożeniem COVID-19). 
 
 
Warunki udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Olsztynie lub do właściwego rejestru ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 
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CENA 

 Wykonawca określi cenę za realizację szkolenia  

 Cena w ofercie musi być wyrażona w polskich złotych (PLN) brutto. 

 Oferty będą oceniane wg kryterium: cena brutto – 100% 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany kwoty wynikającej ze złożonej oferty. 
 
Prosimy o złożenie wypełnionego formularza do dnia 23.09.2020 r. w formie papierowej w siedzibie 
Zamawiającego – ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg.  

 

 


