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Notatka służbowa z dnia 4 października 2022 r. 
z przeprowadzonego rozeznania rynku: kurs sternika 

wydatku dotyczącego projektu pt.: "GOL"- Goleniowski Ośrodek Lokalny wsparcia dla osób młodych, nr: RPZP.07.02.00-32-
K005/20 realizowanego przez 

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 
Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz 
podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Numer naboru: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/201. 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Pozycja budżetu w wnd 

Przedmiotem zamówienia 
szkolenia zawodowe: 

Zadanie 4 Wsparcie w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym 

szkolenia zawodowe średnia stawka na os.( badaniami lekarskimi jeżeli dotyczy) , z 
egzaminem zew 

18 os x 2300z1=41 400 zł 

Całkowita wartość wydatku 41 400,00 zł 

Wartość zamówienia w euro zgodnie z art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Prezes 
Rady Ministrów w dniu 18 grudnia 2019 r. wydał rozporządzenie w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).Wprowadzone rozporządzenie ustala kurs E w 
zamówieniach publicznych przy przeliczeniu 
1 E = 4,2693 zł. 

z zapisami wnd: wydatek stanowi wartość: 

brutto 41 400,00 PLN 9 697,14 euro, 
netto 33 658,54 PLN, 7 883,85 euro 

2. Z uwagi na wartość wydatku do 50 tys. zł netto przyjęto zasadę rozeznania rynku. 

Kategoria kosztu zawiera koszt organizacji szkoleń dopasowanych wg ISR — dla każdego szkolenia 

tematycznego prowadzone jest rozpoznanie cenowe. Notatka dotyczy kursu sternika: kursu sternik 

motorowodny z egzaminem państwowymi i wydaniem patentu Polskiego Związku Motorowodnego i 

Narciarstwa Wodnego dla 1 os. w wieku 18-26 lat w celu uzyskania uprawnień do: prowadzenie jachtów 

motorowych, po wodach śródlądowych bez ograniczeń długości oraz o długości do 12m11 morskich wodach 

wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 2 mile morskie od brzegu w porze dziennej. Treść zapytania 

została upubliczniona na stronie www wnioskodawcy w dniu 26.09. 2022 r. Termin nadsyłania ofert 

ustalono na dzień 03.10.2023 r. do godziny 15.00. Odnotowano wotyw jednej oferty w dniu 

28.09.2022 r. otrzymano ofertę na kwotę 950,00 zł, z firmy Magola Mirosław Lamkowski 75-200 

Słupsk, ul. Zółkiewskiego 15 z deklaracją realizacji kursu w październiku 2022. Obok publikacji 

ogłoszenia na stronie Wnioskodawca przeprowadził weryfikację stawek rynkowych. 
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L. 

P. 
źródło 

Sposób wpływu 

Stawka 
w PLN 
brutto 

Wartość 

zamówie 
nia w 

PLN w 
brutto 

1 Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie 

oferta złożona w dniu 
28.09.2022 o godzinie 
13.14 z adresu 
magola123®wp.pl 
Wpływ na adres mailowy 

950,00 950,00 

1. Wnioski: 

Wnioskodawca oświadcza, iż w zakresie wydatku sposób postępowania prowadzonego w trybie udzielenia 
zamówienia dla wydatków o wartości poniżej 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 
przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 w oparciu o zasadę rozeznania rynku. 

Złożona oferta jest poprawne formalnie i oferent spełnia wymagania. Wybrano ofertę z uwagi na 
akceptowalność ceny, co potwierdza zestawienie z cenników kursów z internetu. 

• 
1. Cennik firmy: H20-Szkolenia Sp. z o.o. 

os. 3 Maja 3/31 
37-100 Łańcut 850 zł 

2. Cennik Easy Boat centrum sportów motorowodnych 1200 zł kurs jedno osobowy, 950z1 kurs 2 osobowy 
3. Cennik firmy grupa sztorm 1049zi. 

Załączniki: 
Wydruk zapytania i jego upublicznienia. 
Oferta 
Wydruki ze stron 
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Wnioskodawca potwierdza, iż w zakresie -organizacji kursów zawodowych z egzaminami w ramach zadania nr 
4: Wsparcie w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym projektu pt.: "GOL"- Goleniowski 
Ośrodek Lokalny wsparcia dla osób młodych, nr: RPZP.07.02.00-32-K005/20 realizowanego przez 
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży - nie zachodzi podwójne finansowanie. 

Miejsce, Data 
Goleniów, 4 października 2022 r. 

STow 
 AND4 •U/k. 

(podpis ych) 

owa/ 
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