
 

 
 
 
 

 

 
Dotyczy projektu  „Opracowanie i pilotaŜowe wdroŜenie innowacyjnych programów nauczania – 

zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci 
obywateli polskich za granicą II” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz nego, realizowanego  w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

ROZEZNANIE CENOWE 

 

W celu rozpoznania rynku usługi polegającej na organizacji szkoleń realizowanej ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Opracowanie i pilotaŜowe 
wdroŜenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową 
kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą II” 
(Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), 
Departament Współpracy Międzynarodowej MEN, zwraca się z uprzejmą prośbą 
o oszacowanie kosztów opisanego poniŜej zadania i przedstawienie ich w załączonym 
formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
 

Informację proszę przesłać do dnia 26/05/2011 na adres mailowy 
agnieszka_szabelska@men.gov.pl oraz na adres: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Departament Współpracy Międzynarodowej 
al. J. Ch. Szucha 25 
00-918 Warszawa 
„zapytanie ofertowe – szkolenia” 
 
W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny: tel. 22 34 74 789. 
 
Przedmiot:  
 
Departament Współpracy Międzynarodowej MEN zwraca się z prośbą o informację nt. 
przygotowania i organizacji łącznie 2 szkoleń, w hotelach  (standard minimum trzy gwiazdki) 
lub ośrodkach konferencyjno-szkoleniowych (odpowiadających standardowi minimum hotelu 
trzygwiazdkowego), zlokalizowanych w promieniu do 50 km od granic Warszawy, dla 116 osób 
z zapewnieniem noclegu w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego 
wykorzystania.  

Terminy i czas trwania szkole ń: 

Przygotowanie i organizacji 2 szkoleń, w tym: 
- jednego szkolenia trwającego 7 dni; 
- jednego szkolenia trwającego 3 dni.  
 
Szkolenia będą odbywały się od sierpnia 2011 r. do listopada 2011 r. Wstępny harmonogram 
szkoleń: 

1) 27.08-03.09.2011 
2) 17.11-20.11.2011 

Harmonogram szkoleń moŜe ulec zmianie, jednakŜe szkolenia muszą się odbyć w terminie 
sierpień – listopad 2011 r. 
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Liczba uczestników i grup szkoleniowych:  
 
W szkoleniu siedmiodniowym weźmie udział 50 osób. Ponadto, naleŜy zapewnić odpowiednie 
warunki pobytowe, takie same jak dla uczestników szkolenia, 8 osobom z zespołu 
projektowego, które będą prowadziły szkolenie i jego nadzór na miejscu szkolenia lub teŜ 
występowały w roli uczestników szkoleń. RAZEM 58 osób.  
W szkoleniu trzydniowym weźmie udział 50 osób. Ponadto, naleŜy zapewnić odpowiednie 
warunki pobytowe, takie same jak dla uczestników szkolenia, 8 osobom z zespołu 
projektowego, które będą prowadziły szkolenie i jego nadzór na miejscu szkolenia lub teŜ 
występowały w roli uczestników szkoleń. RAZEM 58 osób.   
Przy czym dopuszcza się zmniejszenie liczby uczestnik szkoleń przez Zamawiającego. 
 
Główne elementy zadania:  
 
Na przygotowanie i organizację szkoleń składają się m.in.: 

� zapewnienie noclegu dla wszystkich uczestników szkoleń, w tym samym 
hotelu/obiekcie, w którym będą odbywały się szkolenia; 

� zapewnienie całodziennego wyŜywienia składającego się ze śniadania, obiadu (dwa 
dania i deser), kolacji (ciepłe i zimne posiłki) oraz napojów do nich, w tym samym 
hotelu/obiekcie, w którym będą odbywały się szkolenia; 

� zapewnienia minimum dwóch przerw kawowych w kaŜdym dniu szkolenia (kawa, 
herbata, ciastka, woda, soki); 

� zapewnienie wody i soków dla uczestników na stołach, w trakcie trwania szkoleń; 
� zapewnienie oddzielnego pomieszczenia dla uczestników szkoleń na przerwy kawowe; 
� wynajęcie sal konferencyjnych dostosowanych do liczby uczestników szkoleń 

z zapewnieniem rzutnika, laptopa, fipcharta, ekranu oraz dostępu do Internetu; 
� zapewnienie obsługi technicznej, która zadba o prawidłowe podłączenie sprzętu 

i ewentualną jego obsługę; 
� zapewnienie ksera, w przypadku konieczności skopiowania materiałów (2 ryzy 

papieru); 
� zapewnienie transportu do i z hotelu, dla wszystkich osób szkoleń; 
� zapewnienie samochodu osobowego wraz z kierowcą - jeden kurs dziennie, w dniach 

odbywania się szkoleń, na trasie Warszawa-hotel/ośrodek - Warszawa 
� zapewnienie dostępu do Internetu dla wszystkich uczestników szkoleń 24 godziny na 

dobę; 
� oznakowanie sal konferencyjnych, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania 

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, w tym wyprodukowanie 
stojaka typu roll-up oraz plakatów dla celów informacyjno-promocyjnych (20 sztuk); 

� powielenie, w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników wszystkich szkoleń 
formularzy Podsystemu Monitorowania EFS (PEFS) i sporządzenia na podstawie 
wypełnionych i zebranych formularzy zestawień w formie elektronicznej, w programie 
Excel; 

� sporządzenie sprawozdania z kaŜdego szkolenia. 
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Cena powinna obejmowa ć wszystkie ww. elementy składaj ące si ę na przygotowanie 
i organizacj ę szkole ń. W celu wst ępnego oszacowania kosztów zadania, nale Ŝy 
wypełni ć załączony formularz. 
 
Wymagania wobec zespołu:  
W celu prawidłowego przygotowania i zorganizowania szkoleń naleŜy zapewnić zespół 
składający się 1 osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne i kontakty bieŜące z 
Zamawiającym, jak równieŜ za sporządzenie sprawozdań wraz z załącznikami określonymi 
przez Zamawiającego (np. baza PEFS).  

 
Dodatkowe informacje:  
Szkolenia będą prowadzone przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego. Wykonanie 
zadania nie obejmuje więc zapewnienia trenerów i przygotowania materiałów szkoleniowych.  
 
 

UWAGA!  
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak równieŜ nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu 
wyłącznie rozpoznanie rynku usług i uzyskanie wiedzy nt. kosztów przeprowadzenia wyŜej 
opisanego zadania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


