WORK-ON 3: aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych biernych zawodowo w branży IT
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr
2/POWR.01.02.02-04-0009/16
W nawiązaniu do zapytania ofertowego w ramach projektu „WORK-ON 3: aktywizacja zawodowoedukacyjna osób młodych biernych zawodowo w branży IT” (nr POWR.01.02.02-04-0009/16), w
ramach Poddziałania 1.2.2 ,,Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w
ramach I Osi Priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata,
przedstawiam swoją ofertę:
I. DANE OFERENTA
NAZWA OFERENTA:
ADRES:
NR TELEFONU:
ADRES E-MAIL:
LICZBA OSÓB PRZEWIDZIANYCH
DO PROWADZENIA SZKOLENIA
(TRENERÓW):
II. PRZEDMIOT OFERTY
OFERTA I

Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia ADMINISTRATOR
SIECI (CISCO CCNA 5.0 ROUTING & SWITCHING), w wymiarze 180 godzin dla
12 uczestników projektu (1 grupa szkoleniowa).
III. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

KRYTERIUM I
wymagania techniczne

 posiadam status Lokalnej Akademii Cisco
 posiadam wymagane wyposażenie techniczne niezbędne do
przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia Cisco CCNA (zgodnie z zapisami
zapytania ofertowego)
 zobowiązuję się do przeprowadzenia szkolenia i zainstalowania
wyposażenia technicznego w siedzibie Zamawiającego

KRYTERIUM II
doświadczenie zawodowe

 posiadam niezbędne doświadczenie szkoleniowe do wykonywania zadań
określonych w opisie przedmiotu zamówienia
Liczba grup min. 10 osobowych przeszkolonych na certyfikowanym kursie
Cisco CCNA w ostatnich 6 latach od dnia złożenia oferty: ……….. grup
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 posiadam niezbędne doświadczenie zawodowe do wykonywania zadań
określonych w opisie przedmiotu zamówienia
Liczba osób bezrobotnych lub niepracujących przeszkolonych na
certyfikowanych kursach o długości przynajmniej 150 godzin w ostatnich 3
latach od dnia złożenia oferty:
 od 10 do 20 osób
 od 21 do 40 osób
 powyżej 40 osób
 posiadam potencjał kadrowy do wykonywania zadań określonych w
opisie przedmiotu zamówienia
Liczba trenerów z kwalifikacjami podstawowymi (CCNA): ……….
Liczba trenerów z kwalifikacjami profesjonalnymi (CCNP): …………
KRYTERIUM III
cena

Stawka za 1 osobę uczestniczącą w szkoleniu
1 osoba = ……………………………… PLN brutto
słownie: ……………………………………………………………………………………………………….
IV. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY
DOTYCZĄCE OSÓB PRZEWIDZIANYCH PO PROWADZENIA SZKOLENIA
(proszę podać dane minimum 1 trenera)

IMIĘ I NAZWISKO
(trener 1)
KRYTERIUM I
wykształcenie
(trener 1)
IMIĘ I NAZWISKO
(trener 2)

 posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne
 posiada certyfikat ukończenia kursu trenerskiego Cisco

KRYTERIUM I
wykształcenie
(trener 2)
IMIĘ I NAZWISKO
(trener 3)

 posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne
 posiada certyfikat ukończenia kursu trenerskiego Cisco

KRYTERIUM I
wykształcenie
(trener 3)

 posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne
 posiada certyfikat ukończenia kursu trenerskiego Cisco
V. WYKLUCZENIA

1.

Jestem osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na
podstawie stosunku pracy:
 TAK i oświadczam, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie
 NIE
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2.

Jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo:
 TAK
 NIE

3.

Osoby przewidziane do prowadzenia szkolenia są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo:
 TAK
 NIE

VI. OŚWIADCZENIA
 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania
zawarte w jego treści.
 Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
 Oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą.
VII. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kopia umowy uczestnictwa w strukturze Cisco Network Academy.
Kopia faktury zakupu wymaganego wyposażenia technicznego.
Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe Oferenta (wydruki z portalu Cisco
www.netacad.com, kserokopie certyfikatów lub list obecności),
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym Oferenta stanowiący Załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego,
Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający opis doświadczenia zawodowego i wykształcenie osób
przewidzianych po prowadzenia szkolenia (trenerów),
Kopie certyfikatu ukończenia kursu trenerskiego Cisco osób przewidzianych po prowadzenia szkolenia
(trenerów),
Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym osób przewidzianych po
prowadzenia szkolenia (trenerów) stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Data i czytelny podpis oferenta:

…………………..……………………………….
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