
  

 

 

   ROZEZNANIE CENOWE DO PROJEKTU 

"Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III.” 

 

Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………..  

Adres/siedziba:………………………………………………………………………………..  

NIP:……………………………………………………………………………………………..  

TEL., FAX, MAIL:…………………………………………………………………………..  

Ja niżej podpisany, składam w imieniu …………………………………………………….. którą/e 

reprezentuję, ofertę  jest „ Szkolenie kwalifikacyjne elektroenergetyczne do 1kV”   w ramach 

projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III.” na podstawie 

umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00 realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i 

Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia 

zawodowego- projekty konkursowe i zobowiązuje się wykonać je w cenie:  

lp Nazwa usługi Specyfikacja towaru Ilość 

osób 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Kwota brutto 

1 Szkolenie 

kwalifikacyjne 

elektroenergetyczn

e do 1kV 

Szkolenie kwalifikacyjne 

elektroenergetyczne do 

1kV 1 dzień – 30 godz. 

szkolenia 

Część teoretyczna  

Część praktyczna 

6 

osób 

  

 Opis usługi:  

1. Grupa docelowa:  część VII -  6 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych 

w Pasłęku,   

2.  Organizacja kursu :  część VII - 30 godz. 3 dni.  Kurs realizowany w maju-czerwcu  

2021. 



  

 

3. Forma: zajęcia teoretyczne i praktyczne- prowadzone w ośrodkach położonych w 

odległości do 30 km od Pasłęka (w tym przypadku należy zapewnić transport 

uczestnikom) lub w Pasłęku. 

4. Program kursu cześć VII : rozpisany na 3dni (30 godziny) kursu opracowany przez 

Wykonawcę obejmuje  szkolenia do uzyskania uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz wykonywania prac w zakresie obsługi, 

konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowych 

5. Harmonogram kursu: rozpisany na 3 dni i 30 godziny z uwzględnieniem zasady, że 

zajęcia powinny odbywać się w ilości nie więcej niż 10 godzin  dziennie , harmonogram 

kursu winien przewidzieć przerwę na spożycie ciepłego posiłku , harmonogram kursu 

winni otrzymać uczestnicy na pierwszym spotkaniu. 

6.  Egzaminy, certyfikaty, nabyte umiejętności: szkolenie kończy się egzaminem 

zewnętrznym przeprowadzonym przez Instytucję Certyfikującą, czyli podmiot, który 

uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) z dnia 22 grudnia 2015 i prowadzi do 

uzyskania kwalifikacji, po zakończeniu kursu uczestnicy winni otrzymać stosowny 

dyplom - zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu „Uprawnień elektroenergetyczne do 

1kV”.  

7. Wymagania dotyczące osoby prowadzącej 

Kursy prowadzony jest przez wykwalifikowanych wykładowców, z min 5 letnim 

doświadczeniem pedagogicznym. posiadające wiedzę doświadczenie w zakresie omawianej 

problematyki, które zostały powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 

członkostwa w pracach Komisji Kwalifikacyjnej. 

Firma szkoleniowa zapewnia uczniom materiały szkoleniowe, eksploatacyjne, sprzęt. 

8.  Dokumentacja kursu prowadzona przez Wykonawcę usługi: 

-listy obecności, zgodne ze wzorem dostarczonym przez Beneficjenta,                                                            

-listy odbioru zaświadczeń,     

w/w dokumentacja powinna być prowadzona na bieżąco, starannie, czytelnie, bez korekt i 

poprawek, oraz udostępniana na żądanie Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej, posiadać 

logo Projektu oraz być przekazana Beneficjentowi w terminie 3 dni po zakończeniu kursu na 

podstawie protokołu odbioru usługi szkoleniowej zgodnie ze wzorem dostarczonym przez 

Beneficjenta. 

9. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i 

miejsca szkoleń, co oznacza zmianę terminu i miejsce świadczenia usługi.  



  

 

 

Łączna wartość brutto słownie:  

…................................................................................................................................................  

Oferent oświadcza, iż usługę wykona z należytą starannością.  

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

……………………………………….  

Miejscowość, data                                                              Podpis i pieczątka  

  

  

 

  

 


