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Załącznik nr 3. do Regulaminu wyboru ofert 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 19.02.2019 r. 

I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 1990052018 

II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego: szkolenia zamknięte dla pracowników Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny zakresu programów biurowych MS Office i/lub OpenOffice: 

Nazwa Opis 

Szkolenie zamknięte 

z MS OFFICE 2016 

Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności wykorzystania pakietu Microsoft 

Office 2016 przez pracowników Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

1. Szkolenie zamknięte w siedzibie klienta: ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice, 

woj. opolskie. 

2. Tryby zajęć – w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00. 

Czas przeprowadzenia szkoleń przewidziano od kwietnia do listopada  

2019 r., konkretne terminy ustalane zostaną po wyborze wykonawcy. 

3. Grupa szkoleniowa – do 6 osób.  

4. Oferowane szkolenia powinny być zgodne z wymogami oryginalnych 

egzaminów Microsoft Office Specialist (MOS), z materiałami szkoleniowymi w 

języku polskim.  

5. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów z certyfikatami 

Microsoft Certified Trainer (MCT). Szkolenia oparte są na praktycznych 

przykładach i realnym zastosowaniu programów pakietu Office w pracy 

biurowej.  

6. Przeprowadzenie testu poziomującego i/lub sprawdzającego nabytą wiedzę.  

7. Zakres szkolenia (możliwe dostosowanie tematów kursu lub rozszerzenia  

w trakcie prowadzonych zajęć): 

A. programy: Word, Excel, Outlook, PowerPoint;  

B. programy (opcjonalnie): Publisher, Access;  

C. poziomy: Podstawowy, Średniozaawansowany, Zawansowane; 



 

 

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

2 

 

D. szkolenie przekrojowe (opcjonalnie): OpenOffcie (Writer, Calc, 

Impress). 

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków publicznych w co najmniej 70% 

zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków 

stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1722). 

 

Po zakończeniu szkoleń przedstawienie kosztów oraz zakresu w tym zapewnienie 

możliwości podejścia przez chętnych pracowników do Certyfikacji Microsoft. W 

cenę wszystkich szkoleń proszę wliczyć m.in.: 

o autorskie materiały szkoleniowe,  

o certyfikaty ukończenia szkoleń. 

 

Stowarzyszenie zapewnia salę z dostępem do internetu, laptopy z oprogramowaniem 

MS OFFICE 2016 dla pracowników, poczęstunek podczas zajęć.  

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania 

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą 

szczegółową i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 28.02.2019 r.  

do godziny: 10:00 na adres e-mail: biuro@annaland.pl.  

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami 

Maria Muc-Łysy, Telefon 77 44 67 130, e-mail: biuro@annaland.pl.  

V. Termin wykonania przedmiotu zapytania 

• Termin wykonania zamówienia: czas przeprowadzenia szkoleń przewidziano od kwietnia do 

listopada 2019 r., konkretne terminy ustalane zostaną po wyborze wykonawcy. 

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.: 

• cena brutto całego zamówienia – w tym prosimy podać koszty na 1 osobę z podziałem na poziomy i programy; 

• zgodność złożonej oferty z specyfikacją; 

• przedstawienie trenera lub trenerów z certyfikatami Microsoft Certified Trainer (MCT). 

VII. Klauzule Zapytania ofertowego: 

A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany zakresu szkolenia (ilość programów i poziomów) bądź 

rezygnacji z zapytania bez podania przyczyny. 

C. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie 

rozpoznanie rynku. 
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Załącznik nr 4. do Regulaminu wyboru ofert 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na zapytanie ofertowego z dnia ……………………………………… 

 

.............................................. 

(miejsce i data sporządzenia) 

 

 

 

 

…………………………………… 

(pieczęć adresowa wykonawcy) 

 

 

 

 

………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy/Firmy) 

 

 

 

 

…………………………………… 

(Osoba do kontaktu) 

REGON: ........................................ 

NIP: ........................................ 

Adres e-mail:

 ………………...…………………………………………... 

Strona www:

 …….……………………………………………………….. 

 

II. Specyfikacja zamówienia: 

Odpowiadając na ogłoszenie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę: (Przedmiot Zamówienia) 

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z specyfikacją zapytania ofertowego za cenę: 

Nazwa przedmiotu zamówienia 

(Opis przedmiotu, inne dane zamówienia istotne przy wyborze 

oferenta) 

Ilość  
Cena 

Netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

brutto 

Szkolenie zamknięte: MS Word - podstawowy,      

Szkolenie zamknięte: MS Excel - podstawowy,      

Szkolenie zamknięte: MS Outlook - podstawowy     

Szkolenie zamknięte: MS PowerPoint - podstawowy,      

Szkolenie zamknięte: MS Word - Średniozaawansowany     

Szkolenie zamknięte: MS Excel - Średniozaawansowany     

Szkolenie zamknięte: MS Outlook - Średniozaawansowany     

Szkolenie zamknięte: MS PowerPoint - Średniozaawansowany     

Szkolenie zamknięte: MS Word - Zawansowane     

Szkolenie zamknięte: MS Excel - Zawansowane     

Szkolenie zamknięte: MS Outlook – Zawansowane     

Szkolenie zamknięte: MS PowerPoint - Zawansowane     

Opcjonalnie: Szkolenie zamknięte min. 3 osoby: Publisher – 3 

poziomy  
    

Opcjonalnie: Szkolenie zamknięte min. 3 osoby: Access – 3 

poziomy 
    

Opcjonalnie: Szkolenie przekrojowe – OpenOffcie (Writer, Calc, 

Impress). 
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III. Dodatkowe Informacje realizacji zamówienia, mające wpływ na wybór oferenta: 

• …………………………………………………. 

VI. Proponowany harmonogram:  

Szkolenie zamknięte: MS Word - podstawowy,   

Szkolenie zamknięte: MS Excel - podstawowy,   

Szkolenie zamknięte: MS Outlook - podstawowy  

Szkolenie zamknięte: MS PowerPoint - podstawowy,   

Szkolenie zamknięte: MS Word - Średniozaawansowany  

Szkolenie zamknięte: MS Excel - Średniozaawansowany  

Szkolenie zamknięte: MS Outlook - Średniozaawansowany  

Szkolenie zamknięte: MS PowerPoint - Średniozaawansowany  

Szkolenie zamknięte: MS Word - Zawansowane  

Szkolenie zamknięte: MS Excel - Zawansowane  

Szkolenie zamknięte: MS Outlook – Zawansowane  

Szkolenie zamknięte: MS PowerPoint - Zawansowane  

Opcjonalnie: Szkolenie zamknięte min. 3 osoby: Publisher – 3 poziomy   

Opcjonalnie: Szkolenie zamknięte min. 3 osoby: Access – 3 poziomy  

Opcjonalnie: Szkolenie przekrojowe – OpenOffcie (Writer, Calc, Impress).  

V. Oświadczenia Oferenta: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z istotnymi warunkami zapytania i spełniam warunki dotyczące: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

• posiadania wiedzy i doświadczenie, 

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia. 

2. Oświadczam, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam, że powyższe zgłoszenie wypełniłem(am) zgodnie z prawdą i że jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

Ochrona danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kraina św. Anny z siedzibą w Krapkowicach,  

ul. Kilińskiego 1. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. Kilińskiego 1,  

47-303 Krapkowice lub przez elektroniczną skrzynkę: annaland@annaland.pl lub biuro@annaland.pl. 

mailto:annaland@annaland.pl
mailto:biuro@annaland.pl
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2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ochronadanych@annaland.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu 

zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Kodeksu cywilnego.  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Państwa dane będą przechowywane będą przez okres 6 lat. Okres ten może ulec zwiększaniu na podstawie 

innych umów krajowych zwartych przez Stowarzyszenie a Instytucjami Wdrażającymi.  

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo 

do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania  

się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

c. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Przekazane Stowarzyszeniu Kraina św. Anny dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane  

ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby,  

której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

………………………………… 

                     podpis oferenta 

mailto:ochronadanych@annaland.pl

