
 

 

Białystok, 10.03.2017r. 
(miejscowość i data) 

ROZPOZNANIE RYNKU nr 3/2017 
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie rozpoznania rynku mającego na celu wyłonienie 
najkorzystniejszej oferty na potrzeby realizacji projektu „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe 
wsparcie outplacementowe” 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 
Ul. Pogodna 63/1 
15-365 Białystok 
Tel./Fax. 85 7424151 
 

2. OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA  
Organizacja i realizacja szkolenia: Kurs Podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego  -  
I stopień dla 1 osoby, uczestnika projektu „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie 
outplacementowe”. Wykonawca ma zapewnić: realizację szkolenia 120 godz., materiały szkoleniowe, 
przeprowadzić egzamin i wydać stosowny uznawany certyfikat/ zaświadczenie. 

 
3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

O  współpracę mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 umożliwiają transakcję przelewową 

 są uprawnieni do realizacji zamówienia 
 posiadają wpis do rejestru placówek oświatowych 

 posiadają nadzór Kuratora Oświaty 

 przeprowadzą kurs do grudnia 2017r. 

 przeprowadzą szkolenie na terenie miasta Białegostoku bądź w miejscowości oddalonej od 
Białegostoku nie więcej niż 200km 
 W przypadku realizacji szkolenia poza Białymstokiem, gdy zajęcia odbywają się w dniach 

następujących po sobie, zapewnią nocleg w miejscu oddalonym nie więcej niż 3 km od miejsca 
przeprowadzenia szkolenia. 
 Wydać osobie, która ukończyła kurs i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu końcowego 

zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru Ministra Edukacji i 
Nauki oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji Księgowego według wymagań 
określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych 
Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC. 

 
4. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

Osoba uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna Roszkowska tel.: 85 675 25 
17, fax: 85 675 24 91, e-mail: k.roszkowska@zdz.bialystok.pl 
 

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać faxem nr: 85 675 24 91, elektronicznie pod adresem: 
k.roszkowska@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w ZDZ OKZ Białystok, ul. Sienkiewicza 
77, 15-003 Bialystok, w terminie najpóźniej do dnia 17.03.2017r, do godz. 16:00 



 

 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
stanowiący odp. na rozeznanie rynku nr 3/2017 

 
Nazwa Wykonawcy  

 

Adres Wykonawcy, tel., fax, e-mail  
 

NIP  
 

Całkowity koszt zamówienia brutto  
 

 

1. OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
(Należy szczegółowo opisać sposób realizacji usługi/dostawy w przypadku towarów. Opis będzie brany 
pod uwagę w momencie dokonywania wyboru Wykonawcy) 

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

 
 
 

………………………………………                   ……………………………………… 
(miejscowość, data)                                                (pieczątka i podpis Wykonawcy)   



 

 

 

Notatka służbowa 
z przeprowadzonego oszacowania wartości zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia– „Kurs kandydatów na księgowego” dla 1 uczestnika w 
projekcie „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe” współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
2. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie wydruków ze stron internetowych potencjalnych 
realizatorów wsparcia tj. Stowarzyszeń Księgowych w Polsce. 

 

3. Szacunkowa wartość zamówienia: 2 000,00 zł, przy założeniu realizacji szkolenia 120-godzinnego cena 
realizacji godziny zajęć wynosi 16,67 zł/godz. 

 
4. Informacje dotyczące ceny uzyskano od: 

1. Stowarzyszeń Księgowych w Polsce Oddział w Białymstoku – czas realizacji 120 godzin; koszt 
całkowity 2000 zł/osobę – koszt godzinowy realizacji zajęć – 16,67 zł/os. 

2. Stowarzyszeń Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie – czas realizacji 92 godziny; koszt 
całkowity 2200 zł/osobę – koszt godzinowy realizacji zajęć – 23,91 zł/os. 

3. Stowarzyszeń Księgowych w Polsce Oddział w Warszawie – czas realizacji 82 godziny; koszt 
całkowity 1910 zł/osobę – koszt godzinowy realizacji zajęć – 23,29 zł/os. 

 

Załączniki: 

1. Wydruk ze strony internetowej 

 

Białystok, 20.03.2017r. 

Sporządził: Katarzyna Roszkowska 
 
 

Zatwierdził:   
 

 


