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Zabrze, dnia  03.09.2012r. 

Fundacja Arteria 
Ul. Wolności 311 
41-800 Zabrze  
NIP: 6482618597 
KRS 0000269041  
  
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z/1/09/12 
dotyczące przeprowadzenia warsztatów z podstaw komputera i internetu 

 
Projekt pn. Kooperatywnośd, komunikatywnośd i kreatywnośd 

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
 
 
 
Szanowni Paostwo,  
  
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie  warsztatów w ramach 

projektu pn. „Kooperatywnośd, komunikatywnośd i kreatywnośd” współfinansowanego ze środków  

Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

 
Proszę o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów z podstaw komputera i 

interetu dla 4 grup dziesięcino osobowych w wymiarze osiem spotkao po 4 godziny (łącznie 128 

godzin w okresie 26.09.2012 do 31.03.2013r.  

 

Warunki zamówienia: 

a) łączna liczba spotkao: 32 

b) liczba godzin: 128 

c) prowadzący powinien posiadad co najmniej 2 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu 
warsztatów z podstaw komputera i interetu  

d) przygotowanie koniecznych materiałów do przeprowadzenia warsztatów, do których Oferent 
posiada wyłączne i pełne autorskie oraz majątkowe prawa, nieobciążone prawami osób 
trzecich, 

e) powielanie i dystrybucja wśród uczestników spotkao materiałów dydaktycznych 
dostarczonych w formie elektronicznej przez Zamawiającego, w oparciu o które powinny byd 
prowadzone zajęcia).  

f) prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi spotkaniami według ustalonych 
przez Zamawiającego standardów, 

g) przekazanie Zamawiającemu wypełnionych przez uczestników dokumentów, 
h) oznakowanie wszystkich materiałów poprzez umieszczenie logotypów Program Operacyjny 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, która znajduje się na stronie 
http://www.pozytek.gov.pl/Logo,FIO,671.html oraz według wytycznych przyjętych dla 

http://www.pozytek.gov.pl/Logo,FIO,671.html
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Systemu Identyfikacji Wizualnej materiałów informacyjnych i promocyjnych projektu 
„Kooperatywnośd, komunikatywnośd i kreatywnośd”,  

 

Kod CPV: 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 

 

Zamawiający:  

Fundacja Arteria, ul. Wolności 311, 41-800 Zabrze 

 

Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty proszę dostarczyd osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego (ul. Wolności 311, 41-800 

Zabrze) w terminie do 7 dni od daty otrzymania zapytania, jednak nie później iż do 17.09.2012r.  

 

Termin realizacji zamówienia 

Od  26.09.2012r. do 31.03.2013r. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty  – oferta powinna: 

a) zawierad imię i nazwisko / nazwę firmy, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP*,  

b) posiadad datę sporządzenia,  

c) zawierad cenę brutto za 1 godzinę warsztatów zgodny z warunkami zapytania. 

d) byd opatrzona pieczęcią firmową*,  

e) byd podpisana czytelnie przez Oferenta, 
* nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 

 

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena - 100% 

 

W razie pytao pozostaję do Paostwa dyspozycji pod numerem telefonu: 32-777-44-11 

 
 

     Z poważaniem, 
                                                                         Monika Fesser-Larisz 

      
      

     …………………………… 

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-szkolenia-komputerowego

