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Notatka służbowa z 10.01. 2023 r. 
z przeprowadzonego rozeznania rynku: KURS WÓZEK WIDŁOWY z egzaminem i badaniami 

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 2300zł =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 € = 4,2693 zł. 

Zgodmusimy policzyć ile anie 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 na operatora wózka widłowego z egzaminem i badaniami lekarskimi dla 3 

osób w wymiarze 40 h. Opracowano zapytanie w zakresie szkolenia dla 2 osób. Treść zapytania została upubliczniona na 

stronie www wnioskodawcy w dniu 7.12.2022 r. W dniu 7 grudnia 2022 wysłano maila do firm doradztwo.szkolenia@o2.ol, 

biuro@ehaga:ol zapraszający do złożenia ofert. Termin nadsyłania ofert ustalono na dzień 10.01.2023 r. do godziny 15.00. 

Odnotowano wpływ dwóch ofert obie oferty na cenę 1300 zł. 

Zakres szkolenia w zapytaniu ofertowym został określony z wymogami wskazanymi w Standardzie szkoleń i staży. 
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Zestawienie z załączoną dokumentacją do notatki: 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spokeany 

Lp. źródło Sposób wpływu 

Stawka w 
PLN 

brutto 

Wartość 
zamówienia 

w PLN w 
brutto 

1 

Oferta złożona w odpowiedzi na 
ogłoszenie na stronie www projektu 
oraz maila: D&S Krzysztof Cieśliczka 
Ul. Letnia 8, 780132 Grzybowo, NIP 
7712600734 

Oferta złożona w dniu 29.12.2022 o 
godzinie 12.47 wpływ na adres 
mailowy camgoleniow(Wimailcom 

1300,00 2600,00 

z adresu szkoleniads0o2jpi 

4 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
HAGA, 72-200 Nowogard ul. 3 Maja 
26a, NIP 857180759 . 

Oferta złożona w dniu 12.12.2022 o 
godzinie 9,59 wpływ na adres 
mailowy camgolenio~gmail.com 

1300,00 2600,00 

z adresu bi u rod'ehaga.pl 

Oferta nr 1 dotyczy szkolenia w Goleniowie a nr 2 w Nowogardzie — z uwagi na koszt dojazdu do 

Nowogardu oferta nr 1 jest korzystniejsza. 

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. 

Złożone oferty są poprawne formalnie i oferenci spełniają wymagania. Wybrano ofertę nr 1. 

Załączniki: 
Wydruk zapytania i jego upublicznienia. 
Oferty 

Sporządził: 

• 

Zatwierdził:  Fu k 
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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 Centruhi Animacji Młodzieży - nie 
zachodzi podwójne finansowanie. 

Miejsce, Data • 
Goleniów 10 stycznia 2023 r. 

(podpisy osób uprawnionych) 
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