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Poznań, 15/02/2019 r.  

 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Lepsze życie zawodowe!” 
RPWP.06.02.00-30-0012/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: 
Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na 
zrealizowanie zamówienia według poniższej specyfikacji. 
 

Przedmiot zamówienia 

Nazwa szkolenia zawodowego Kurs obsługi wózków widłowych oraz kurs komputerowy  

Liczba osób 2 

Proponowana liczba godzin 
szkoleniowych  

100 

Terminy szkolenia luty/marzec 2019 

Miejsce szkolenia Gniezno 

Certyfikat ukończenia z wynikiem 

potwierdzającym uzyskanie 

kwalifikacji w danym zawodzie 

tak 

Proponowany program szkolenia a) Kurs wózki widłowe II WJO wraz z kursem wymiany butli gazowych  

b) Kurs obsługi komputera  

I. MS Word 

- zasady tworzenia dokumentu 

- wprowadzanie i edycja tekstu  

- formatowanie dokumentów  

- praca z tabelami 

- wstawianie i formatowanie grafiki 

- korespondencja seryjna 

- przygotowanie dokumentu do druku 

II. MS Excel 

- tworzenie i edycja arkusza 

- wprowadzanie danych – tworzenie serii danych oraz wypełnianie 

błyskawiczne 

- formatowanie komórek, arkusza, skoroszytu  

- stosowanie wbudowanych funkcji 

- tworzenie i formatowanie wykresów 

- obsługa list (baz danych): sortowanie, filtrowanie, sumy częściowe, 

tabele przestawne 

- ochrona danych w komórce, arkuszu i skoroszycie 

- przygotowanie skoroszytu do druku – dopasowanie, podział stron, 

nagłówki i stopki 

III. MS Access 

- podstawy pracy w programie  MS Access 

- projektowanie bazy 

- praca z tabelami 

- formularze 

- kwerendy  
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- raporty, tworzenie prostych raportów, grupowanie danych, 

podsumowanie danych 

IV. MS Power Point  

- zasady pracy z programem 

- sposoby tworzenia nowej prezentacji 

- tworzenie slajdu 

- formatowanie, umieszczanie grafiki, wykresów i tabeli, wstawianie 

obiektów multimedialnych 

- przygotowanie pokazu prezentacji: animacja, przejście slajdu, próba 

tempa  

- drukowanie prezentacji i materiałów informacyjnych 

- przygotowanie prezentacji do przeniesienia na inny komputer 

V. MS Outlook 

- zakładanie konta pocztowego w sieci 

- podstawowe informacje o programie, elementy okna widoki 

- konfiguracja konta pocztowego w MS Outlook i korzystanie z niego: 

zakładanie profilu, tworzenie, wysyłanie, odebranie, przesyłanie dalej 

dokumentów, książka adresowa, kalendarz, dziennik, zadania 

c) świadectwo kwalifikacyjne UDT 

Pozostałe informacje istotne dla wykonawców 

1. W ramach zaproponowanych stawek należy uwzględnić wynagrodzenie trenera, koszt sal, materiałów 
szkoleniowych, przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatów.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, tj.: 
a) list obecności, 
b) listy odbioru materiałów dydaktycznych, 
c) listy odbioru certyfikatów, 
d) dzienników zajęć w ramach zajęć teoretycznych, 
e) protokół z egzaminów zewnętrznych. 

3. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: 
a) złoży ofertę na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 1 

b) posiada zaplecze kadrowe to znaczy kwalifikacje i kompetencje oraz techniczne 

umożliwiające wykonanie zamówienia 

c) posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

4. Płatność za szkolenie dokonywana jest po wykonaniu całości usługi. 

5. Kryterium wyboru będzie cena brutto. 
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Załącznik nr 1 

Wzór formularza oferty 

 

FFOORRMMUULLAARRZZ    OOFFEERRTTYY  55//LLŻŻZZ//KKZZ 
 

I. Dane składającego ofertę 

Nazwa podmiotu 
 

 

Imię i nazwisko osoby  
składającej ofertę w imieniu podmiotu 

 

Adres 
 

 

Telefon 
 

 

e-mail 
 

 

 
II. Oferta cenowa 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert oświadczam, że posiadam zaplecze kadrowe, techniczne oraz 
niezbędne uprawnienia umożliwiające wykonanie zamówienia i oferuję wykonanie usługi: 
 

Kategoria usługi 

 

Liczba 

godzin 

Liczba 

kursów  

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

łącznie 

Kurs obsługi wózków widłowych oraz 

kurs komputerowy 

 

 

   

 
 
 

Data 
 

 

Podpis i pieczątka osoby 
upoważnionej 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


