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Tytuł projektu: „Rozwój KOF-u moim sukcesem”  

Nr umowy: RPSW.10.02.02-26-0038/16-00 

Nazwa Beneficjenta: HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO  

I BIZNESU Hubert Durlik 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. Przedmiotem zapytania jest: przeprowadzenie przez wykonawcę/wykonawców szkolenia pod 

nazwą: 

 „Pracownik administracyjno biurowy ze znajomością programu AUTO CAD z certyfikatem 

Autodesk” (dla 8 osób) szkolenie minimum 150 godzin szkoleniowych ( teoria i praktyka). 

2. Miejsce realizacji usługi: miasto Kielce (województwo świętokrzyskie).  

3. Kod CPV usługi: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe.  

4. Termin: od dnia podpisania umowy, nie później niż do 28.02.2018 r. Zleceniodawca zastrzega sobie 

możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i 

niezawinionych przez Zleceniodawcę (których nie można było przewidzieć). O konkretnych terminach 

szkolenia Zleceniodawca każdorazowo poinformuje Zleceniobiorcę przed rozpoczęciem konkretnego 

szkolenia.  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. Posiadają przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy szkoleniowca w obszarze 

tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia,  

2. zrealizowali minimum trzy szkolenia w tożsamym zakresie, 

3. nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, 

4. realizator szkolenia musi być firmą wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP. 

Wymagania dodatkowe:  

1. Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do niedzieli w godzinach przedpołudniowych i/lub 

popołudniowych, tym samym Wykonawca gwarantuje dyspozycyjność w godzinach 7:00-22:00.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w trakcie realizacji usługi. „Rozwój 

KOF-u moim sukcesem” HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik 

Biuro Projektu – Al. IX Wieków Kielc 6/8 Tel. 501641959, e-mail: hdurlik@leonis.pl Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2. Wyłoniony w ramach postępowania Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na realizację 

przedmiotu zamówienia niezwłocznie od opublikowania wyników postępowania w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. Brak podpisania umowy w wyznaczonym terminie oznaczał będzie rezygnację z 

udziału w postępowaniu. 

 

Oferty zawierające cenę za 1 uczestnika szkolenia oraz program szkolenia prosimy przesyłać na adres: 

hdurlik@leonis.pl lub złożyć w biurze projektu – Kielce al. IX Wieków Kielc 6/8. Biuro czynne od 

poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. Oferty prosimy składać do 03.01.2018 r. 

 

 


