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Zapytanie ofertowe  

na organizację akredytowanego szkolenia 

„ PRINCE 2 Foundation i Practitioner” wraz z egzaminem 

 

 

Szanowni Państwo,  

W związku z realizacją Zadania „Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej Uczelni” 

w projekcie „Przedsiębiorcza Uczelnia” realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

EFS, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania                            

w bieżącym roku kalendarzowym akredytowanego szkolenia dla kadry zarządzającej Uczelni              

w zakresie PRINCE 2 Foundation i Practitioner, wraz z egzaminami.  

 

1. Zamawiający  

Zamawiającym jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 

Adres: ul. Pandy 13,  02-202 Warszawa  

REGON: 010291998                              

NIP: 526-172-30-36 

Mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu 

Telefon: 22 822 10 58 

2. Przedmiot zamówienia  

Realizacja szkolenia dla 14 osób wraz z egzaminami. 

Płatność przelewem po zakończeniu szkolenia. 
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3. Planowany termin realizacji szkolenia 

IV kwartał 2010 r., rozpoczęcie nie wcześniej jednak niż 18 października b.r.   

4. Informacje podstawowe 

Prosimy o przedstawienie oferty  zawierającej następujące informacje: 

 możliwe terminy realizacji szkoleń – zakładamy możliwość uczestnictwa każdej           

z 14 osób  w odrębnym terminie szkolenia (prosimy o informację dotyczącą 

możliwości zorganizowania szkolenia PRINCE 2 Foundation dla jednej osoby                

w następującym trybie: poniedziałek i środa w godzinach 08.00.-14.00.); 

 możliwe miejsca realizacji szkoleń: Warszawa, Katowice, Olsztyn, Szczecin; zgodnie 

z poniższą tabelą: 

 

MIASTO RODZAJ SZKOLENIA ILOŚC OSÓB 

WARSZAWA Foundation 6

WARSZAWA Practitioner 2

KATOWICE Foundation 3

OLSZTYN Foundation 2

SZCZECIN Foundation 1

14Łączna ilość osób:  

 liczba dni szkoleniowych dla poszczególnych poziomów szkolenia, 

 koszt za szkolenie dla 14 osób, w tym dla 12 osób szkolenie PRINCE 2 Foundation, 

dla 2 osób PRINCE 2 Practitioner wraz z kosztem egzaminów;  

 program szkoleń, 

 terminy i warunki przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych. 

 

5. Termin składania ofert i związania ofertą 

Termin składania ofert upływa  4 października 2010 r. o godzinie 12.00.  

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na adres: ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa 

oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji, Tel. 22 822 10 58,  

e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu. 
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6. Kryteria wyboru oferty 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego ze względu na braki formalne.  

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria : 

 Cena zamówienia, 

 Terminy realizacji szkoleń, 

 Możliwość zrealizowania szkoleń we wskazanych w zapytaniu miastach, 

 Doświadczenie oferenta.   

 

 


