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DYREKTOR  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na 

„Przeprowadzenie kursu dla uczniów w ramach projektu  

"Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” "  

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro. 

  

Zapytanie ofertowe znak:  CKZIU.26.3.2019 

na podstawie REGULAMINU udzielania zamówień publicznych o wartości                                     

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000  EURO 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych 

gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy"  

Warunki zamówienia: 

Przeprowadzenie kursu obsługi programu kosztorysowego  BIMestiMate  On-line dla technika 

budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, urządzeń sanitarnych, urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 

 

 

Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi zasadami i metodami sporządzania kosztorysów budowlanych, 

obsługą programu  BIMestiMate On-line   

 

1. Zakres szkolenia: 

Kurs ma obejmować naukę programów BIMestiMate  . Uczestnicy szkolenia nabędą lub poszerzą umiejętności 

w zakresie obsługi programu Zuzia, a także ugruntują soją wiedzę z zakresu kosztorysowania robót 

budowlanych. Uczestnicy poznają podstawy oraz zaawansowane funkcje programu oraz uzyskają umiejętność 

tworzenia w nim różnego rodzaju kosztorysów.  

 

Czas trwania szkolenia: 24 godziny zajęć (godzina traktowana jako 45 min) (w tym zajęcia teoretyczne i 

praktyczne) x 3 lata.  

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje 

zaświadczenie ukończenia kursu oraz imienny certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Kosztorysantów 

Budowlanych.  

 

2. Planowana ilość uczestników: 

Kurs ma objąć grupę 5 uczniów x 3 edycje kursu = 15 uczniów. 

Uczestnicy szkolenia zostaną wskazani przez Zamawiającego. 
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3. Termin szkolenia 

Kurs zostanie zorganizowany w 2019, 2020 r.  

Zajęcia mogą być realizowane od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem dni ustawo wolnych od pracy) w 

godzinach od 8.00 do 19.00 . Harmonogram zajęć ustala się w porozumieniu z Zamawiającym, który ma prawo 

do podania własnych przedziałów czasowych odbywania zajęć. 

 

4. Dodatkowe wymagania: 

Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe w formie cyfrowej dostosowane do programu kursu oraz 

papierowej (co najmniej zeszyt w formacie A4, długopis, teczkę na materiały) dla każdego z uczestników. 

Wykonawca zapewnia oprogramowanie: BIMestiMate . Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu musi mieć do 

dyspozycji 1 stanowisko komputerowe (zapewnione przez wykonawcę). Wykonawca ponosi koszty wydania 

certyfikatów na zakończenie kursu.  

Wykonawca zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu dla każdego 

uczestnika kursu, kserokopię ubezpieczenia przedłoży zamawiającemu najpóźniej dzień przed rozpoczęciem 

kursu.  

Wykonawca po zakończeniu kursu przeprowadzi ankietę ewaluacyjną i opracuje ja.  Wykonawca jest 

zobowiązany do udokumentowania przebiegu kursu materiałami zdjęciowymi.  

 

5. Miejsce szkolenia:  

Sala lekcyjna Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni (bez sprzętu komputerowego i oprogramowania potrzebnego do 

przeprowadzenia kursu).  

 

 

2. Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie  

32-740 Łapanów 32 

                                    e-mail: ckziu.lapanow@gmail.com  /tel /14 685 34 19 

3. Termin realizacji zamówienia:  

1)   Edycja w 2019 r. (2 grupy) do 30 listopada 2019 r. 

2) Edycja w 2020 r.  do 19 czerwca 2020 r. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

5. Kryteria oceny ofert: cena    

Cena jest to całkowita wartość przedmiotu zamówienia za wykonaną usługę, zawierająca podatek VAT. 

mailto:ckziu.lapanow@gmail
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6. . Oferty należy składać w sekretariacie pokój 102  Centrum  lub poprzez przesłanie oferty drogą elektroniczną 

do dnia  12.03.2019r. do godz.  12:00 

7.  Otwarcie ofert nastąpi w biurze sekretariacie p. 102  w dniu 12.03.2019  r. o godz.  12:15
.
 

8.  W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym 

formularzu ofertowym. 

9.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

10.  Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: p Ewa Batko tel. 14 685 34 19, w godz. 

08:00 – 15:00 

 

Łapanów, dnia 05.03.2019r.      Marcin Budzyn 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty 
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 
3) Projekt umowy 
4) Klauzura informacyjna RODO  

 


