Gdańsk 06.03.2018
Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
CKZiU Nr 1 jako podmiot realizujący projekt „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej
mieszkańców obszaru metropolitalnego I” nr RPPM.05.02.01-22-0010/17 z ramienia Gminy Miasta
Gdańska, zwraca się z prośbą o wycenę usługi przeprowadzenia egzaminów ECDL BASE dla
uczestników/czek szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych. Procedura ma na
celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na potrzeby projektu współfinansowanego ze
środków EFS, realizowanego w ramach RPO WP 2014 – 2020. Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.
1. Celem egzaminu jest zdobycie Certyfikatu ECDL BASE który zgodnie z Zgodnie z Załącznikiem nr
8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020” z 17 maja 2017 pt. „Podstawowe informacje dotyczące
uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego”, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, jest certyfikacją i potwierdza nabycie
umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych.
2. Przedmiot zapytania obejmuje: Przeprowadzenie egzaminów ECDL BASE dla uczestników/czek
szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem ECDL BASE” zgodnie z zasadami
administratora standardu ECDL w Polsce tj. Polskiego Towarzystwa Informatycznego będącego
instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji dla 1 grupy - 8 uczestników/czek projektu.
3. Egzaminy będą przeprowadzone dla 4 modułów:
a) Podstawy pracy z komputerem (B1)
b) Podstawy pracy w sieci (B2)
c) Przetwarzanie tekstów (B3)
d) Arkusze kalkulacyjne (B4)
4. Egzamin będzie odbywać się po zakończonym module - kurs komputerowy ECDL BASE. Realizacja
egzaminu będzie odbywać się w dni robocze (poniedziałek-piątek), co do zasady w godzinach 8.00
– 16.00, zgodnie z harmonogramem przedstawionym Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach, za zgodą uczestników/czek, mogą to być inne godziny (np. popołudniami lub w
weekendy). Terminy i godziny dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez
uczestników/czek.
5. Zamawiający zapewnia (nie jest to przedmiotem zapytania):
a) miejsce realizacji egzaminów – sale komputerowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego Nr w Gdańsku lub Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) przeprowadzenia egzaminu;
b) zapewnienia testów egzaminacyjnych;
c) zapewnienia egzaminatorów;
d) zapewnienia sprzętu – komputerów i dostępu do platformy egzaminacyjnej;
e) wypełnienia i zebrania od uczestników/czek potwierdzeń przystąpienia do egzaminów;
f) przesłania Zamawiającemu protokołów z egzaminów oraz dostarczenia Certyfikatów i
Raportu z kodami kuponów egzaminacyjnych.
7. Wykonawca musi spełniać następujące wymagania:
a) posiada dostęp do aktywnego mobilnego Laboratorium egzaminacyjnego – wpis na stronie
PTI;
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b) dysponuje kadrą zdolną do wykonania zamówienia w postaci min. 1 osoby posiadającej
aktualny certyfikat egzaminatora ECDL oraz uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z
modułów określonych programem szkoleń;
c) dysponowanie certyfikowanym sprzętem komputerowym z pakietem biurowym MS Office
2007 lub nowszym oraz dostępem do Internetu, w postaci oddzielnego stanowiska dla
każdego Uczestnika/czki;
d) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzonej działalności
jest krótszy – w tym okresie posiadał doświadczenie z zakresu prowadzenia egzaminów ECDL
dla min. 100 osób.
Wycenę wg poniższego wzoru proszę przesłać odesłać na adres mailowy 30plus@ckziu1.gda.pl
do dnia 08.03.2018r. W razie pytań proszę o kontakt pod numer 883 989 347.
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