
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCS/SCS-4/        /17 

ZAPYTANIE OFERTOWE z 30.11.2017 r. 

dotyczące organizacji szkolenia „Statistica kurs podstawowy” dla pracowników GIG. 

I. Informacje ogólne: 

 

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa. 

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. 

3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień  

   Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. 2011r., Nr 12, poz.59). 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1.   Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest organizacja dwudniowego szkolenia nt: 

„Statistica kurs podstawowy” 

2.  Opis przedmiotu zamówienia:  

 zajęcia będą miały formę zajęć praktycznych przy komputerach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania   

Statistica. 

 uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz imienne świadectwo  ukończenia szkolenia. 

 zajęcia trwają 2 x 7 godzin zegarowych 

3.  Liczba grup – 2 grupy 12-sto osobowe (wnioskodawca zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby 

grup) 

4.  Firma przystępująca do przetargu powinna posiadać min. 5-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń z w/w zakresu. 

         5.  Firma przystępująca do przetargu dostarczy licencję programu dla każdego uczestnika na czas i potrzeby szkolenia. 

  6. Wykładowca przeprowadzający szkolenie powinien posiadać min. 3 letnie doświadczenie w realizacji w/w kursu oraz   

      powinien przeprowadzić wcześniej min. 10 szkoleń z w/w zakresu. 

7.  Prosimy o podanie w ofercie następujących danych: 

- cenę netto/brutto uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi; 

- cenę netto/brutto dla grupy 12-sto osobowej 

- warunki płatności (preferowany termin płatności 21 dni). 

  

 

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty: 

 

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena., tj. cena = 100%, przy spełnionych warunkach. 

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania 

określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

 

IV. Miejsce i termin składania ofert: 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 8.12.2017 r. do godziny 10:00. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, na adres:  

e-mail: dlorenc@gig.eu 

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego do godz. 10:00,  

w dniu,  w którym upływa termin składania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny. 

Ostateczna ilość Uczestników zostanie podana na tydzień przed podpisaniem umowy. 
 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT. 


