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ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ 

zaprasza do składania ofert w ramach procedury badania ceny rynkowej. 

 

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) a złożona w odpowiedzi oferta nie stanowi oferty w celu zawarcia 
umowy w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.  poz. 459 z 
późn. zm). Rozeznanie ma na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej świadczonych usług celem oszacowania wartości 
zamówienia, w związku z realizacją projektu pt. „Mobilnie i funkcjonalnie”  RPLU.10.04.00-06-0030/18. W ramach 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach działania 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 

Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem rozeznania ceny rynkowej przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi  

w kierunku : 

1.  Kierowca samochodu ciężarowego (kat. C, C+E)+  Kwalifikacja wstępna przyspieszona  

Szkolenie dla 2gr x15os   

kat. C (20 godz. teoria + 30 godz. praktyka)+ kat. C+E. (25 godz. praktyka)+KWP (130 godz. teoria + 10 godz. praktyka) 

 

2.  Kierowca samochodu ciężarowego (kat. D)+  Kwalifikacja wstępna przyspieszona  

Szkolenie dla 2gr x15os   

kat. D (20 godz. teoria + 60 godz. praktyka)+ KWP (130 godz. teoria + 10 godz. praktyka) 

3.  Kurs przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)  

Szkolenie dla 15 osób  (40 godzin) 

Podstawowy i specjalistyczny Kurs ADR podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych obejmuje: 

wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, 

rodzaje zagrożeń, 

działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych zagrożeń, 

ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich, 

obowiązki kierowcy, 

czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku, 

postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, 

środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku, 

zakazy ładowania razem, 

oznakowanie opakowań - sztuki przesyłki, 

informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, 

informacje na temat ochrony środowiska. 
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Kurs ADR specjalistyczny Jest to kurs przeznaczony dla kierowców posiadających kurs ADR, chcących poszerzyć swoje 

uprawnienia. Aby przystąpić do kursu, należy mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz 

mieć odbyty kurs ADR podstawowy. Tematykę kursu dzielimy na: 

przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach, 

przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1, 

przewóz towarów niebezpiecznych klasy 7. 

 

Opis przedmiotu planowanego do przeprowadzenia zamówienia: 

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

Proszę o przygotowanie odpowiedzi - sporządzenie oferty zawierającej orientacyjną kalkulację kosztów 

wykonania usług z wykorzystaniem formularza rozeznania cenowego rynku (Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).  

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania 

się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych informacji lub dokumentów. 

 

Uprzejmie proszę o złożenie odpowiedzi – w terminie do dnia 31.07.2020r. do godz. 15.00. w siedzibie biurze projektu ul. 

Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin  w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres: e- mail: kamea.projekty@gmail.com 

Dodatkowych informacji udziela: Kamil Magoś, adres e-mail: kamil.magos@protonmail.com, Tel.: 506 827 360 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………...................................................................  

Adres: …………………………………………………….......................................................................................... 

Tel/ Fax ……………………………………........................................................................................................ 

REGON …………………………….................................. NIP ………………………............................................... 

 

W odpowiedzi na zaproszenie, w ramach procedury rozeznania rynku, do złożenia oferty cenowej na: przeprowadzenie 
szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu pt. „Mobilnie i funkcjonalnie”  realizowanego na 
podstawie umowy nr RPLU.10.04.00-06-0030/18. W ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 10.4 Programy 
typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 
 

Przedkładam niniejszą ofertę cenową dla opisanych szkoleń wraz z egzaminami zewnętrznymi: 
1) Kat C, C+E, KWP  dla 2 grup x 15 os. 
2) Kat D, KWP dla 2 gr x 15 os. 
3) Kurs ADR dla 15 osób 

 
I. Szkolenie prawo jazdy kat. C, C+E + Kwalifikacja wstępna przyspieszona 
 
1. Oferowana cena brutto za przeprowadzenia szkolenia dla 1 osoby …….…………………………zł  
(słownie: ……………………………………………………………………………………..………………..……złotych); 
 
2. Proponowana cena brutto za przeprowadzenia szkolenia dla 30 osób 
 
cena z pkt 1 x 30 =…….………………………………zł  
(słownie: ……………………………………………………………………………………………...……..….… złotych). 
 
II.  Szkolenia prawo jazdy kat. D + Kwalifikacja wstępna przyspieszona 
 
1.   Proponowana cena brutto za przeprowadzenia szkolenia dla 1 osoby …………………………zł 
       (słownie: ……………………………………………………………………………………………..……..…….złotych); 
 
2.   Proponowana cena brutto za przeprowadzenia szkolenia dla 30 osób 
 
cena z pkt 1 x 30 =  …….………………………………zł  
(słownie: ……………………………………………………………………………...…………….…………….. złotych). 
 
III.  Szkolenie ADR  
 
1. Proponowana cena brutto za przeprowadzenie szkolenie ADR dla 1 osoby ………………………………zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..……..…….złotych) 
 
2. Proponowana cena brutto za przeprowadzenie szkolenia dla 15 osób. 
cena z pkt 1 x 15 =  …….………………………………zł  
(słownie: ……………………………………………………………………………...…………….…………….. złotych). 
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Łączna wartość składanej oferty = I (cena z punktu I ppkt 2) + II (cena z punktu II ppkt 2) = ………………………………………zł 
(słownie: ………………………………………….…………….. złotych) 
 
 
Łączna wartość składanej oferty = I (cena z punktu I ppkt 2) + II (cena z punktu II ppkt 2) + III (cena z ppk. 2 = 
………………………………………zł 
(słownie: ………………………………………….…………….. złotych) 
 

 

 
 

…………………………………………       ………………………………………… 

Miejscowość, data                                Podpis oferenta 


