
 
 

Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I 
 

 

Gdańsk 07.06.2018 
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 egzaminu dla  uczestników/czek 
szkolenia Podstawy rachunkowości z wykorzystaniem komputera prowadzącego do nabycia 
kwalifikacji/kompetencji 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 poświadczenie nabycia kwalifikacji/kompetencji do pracy w zawodzie 

księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. poz. 1145. 
(kod zawodu 331301) oraz uzyskania certyfikatu/zaświadczenia w tematyce  zgodnej z  zakresem I 
stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego, co jest poświadczeniem 
kwalifikacji do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością.   

1. Przedmiot zapytania obejmuje: Przeprowadzenie egzaminu z podstaw księgowości po 
zakończonym szkoleniu Podstawy rachunkowości z wykorzystaniem komputera  dla 1 grupy - 7 
uczestników/czek projektu. Zakres szkolenia:  
a) Rachunkowość z elementami etyki zawodowej  
b) Elementy finansowania  działalności  gospodarczej i rozliczenia z budżetem 
c) Rachunkowość informatyczna  

2. Realizacja egzaminu odbędzie się w dni robocze (poniedziałek-piątek), w przedziale czasowym 
8.00 – 16.00, zgodnie z harmonogramem przedstawionym Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie  do: 

a) zapewnienie  odpowiednio  wyposażonej  sali  szkoleniowej w tym osobnego stanowiska dla 

każdego Uczestnika/cki na czas  przeprowadzenia egzaminu;  

b) opracowania oraz przeprowadzenia egzaminu; 

c) wydanie certyfikatu/zaświadczenia uczestnikowi/czce, który/a otrzyma pozytywny wynik  

d) wypełnienia i zebrania od uczestników/czek potwierdzeń przystąpienia do egzaminów; 

e) przesłania Zamawiającemu protokołów z egzaminu. 

4. Wykonawca musi spełniać następujące wymagania:  
a) dysponuje kadrą zdolną do wykonania zamówienia w postaci min. 1 osoby posiadającej 

wykształcenie wyższe kierunkowe oraz doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów z 
zakresu szkoleń zawodowych z tematyki objętej zapytaniem – min.3 przeprowadzone 
egzaminy w ciągu ostatnich 3 lat; 

b) dysponuje zapleczem technicznym  w postaci sali z wyposażeniem niezbędnym do realizacji 

egzaminu. 

Wycenę wg poniższego wzoru proszę przesłać odesłać na adres mailowy 30plus@ckziu1.gda.pl 
do dnia 08.06.2018r. W razie pytań proszę o kontakt pod numer 883 989 347. 
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