
 
 

Rychwał, dn. 16.03.2020r. 
Zamawiający: 
ReComp Bujakowski, Majewski s.c. 
ul. Grabowska 26a (siedziba) 
ul. Sportowa 34 (Biuro Projektu) 
62-570 Rychwał 
 
 

ZAPYTANIE CENOWE – szacowanie wartości zamówienia nr 2/08.02.00/2019/ReComp 
 
W związku z realizacją projektu „Edukacja – Kwalifikacja - Cyfryzacja” - (zwanego dalej Projektem) realizowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 8.2. Uczenie się przez całe życie zapraszamy Państwa do złożenia oferty 
cenowej w procedurze rozeznania rynku. 
Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku i ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i ewentualne 
dokonanie wyboru wykonawcy usługi. 
 
Opis Projektu: 
Projekt realizowany jest w woj. wielkopolskim od grudnia 2019r.  do lipca 2021r. 
W ramach Projektu zrealizowane będą 29 szkolenia komputerowe ECDL- po średnio 152 godziny. 
Każde szkolenie będzie trwać średnio łącznie 38 dni. 
Liczba osób w jednej grupie od 12 do 16; średnio 14 osób. 
Szkolenia będą realizowane w całym woj. wielkopolskim, w szczególności w miastach średnich - miejsca zostaną 
uszczegółowione na podstawie prowadzonej rekrutacji. Każde szkolenie może być realizowane w innym miejscu 
(miejscowości) woj. wielkopolskiego. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Zamówienie obejmuje: 

CPV 15981000-8 wody mineralne 
Zakup i sukcesywne dostarczenie wody niegazowanej w butelkach PET o pojemności 0,5 litra we wskazane miejsca 
realizacji szkoleń na terenie województwa wielkopolskiego. 

2. Szacowana ilość łącznie: 
Maksymalna liczba butelek wody – 15 428 sztuk. 
Przy założeniu średnio 14 osób w grupie i 38 dni szkolenia – na jedno szkolenie niezbędne będzie dostarczenie 532 
butelek wody. 
Zamawiający będzie każdorazowo wystosowywał oddzielnie zapotrzebowanie. 

3. Okres dostarczenia zamówienia: 
W miarę potrzeb do 31.07.2021r. 

4. Miejsce dostarczenia zamówienia: 
Łącznie 29 lokalizacji na terenie województwa wielkopolskiego. 
Dokładne miejsca prowadzonych szkoleń zostaną uszczegółowione na podstawie prowadzonej rekrutacji. 

5. Sposób płatności za zamówienie: 
Płatność przelewem 14 dni na podstawie faktury po dostarczeniu każdej części zamówienia, tj. wody na każde 
konkretne szkolenie. 

6. Sposób złożenia oferty 
W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku nr 1 i złożenia jej 
w terminie do 24.03.2020r. do godziny 10:00 w jednej z następujących form: 

• drogą elektroniczną: blazej@recomp.pl 

• drogą pocztową/osobiście: ul. Sportowa 34, 62-570 Rychwał (liczy się data wpływu oferty do biura). 
7. Wyjaśnienie: Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Postępowanie ma na 

celu oszacowanie wartości zamówienia i ewentualne dokonanie wyboru wykonawcy usługi.  
Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych.  
 

 
 



 
 
Załącznik. 1   
 
 
 

 
..................................................... 

Pieczęć firmowa 
Oferta cenowa dotyczy: 
 
projektu „Edukacja-Kwalifikacja-Cyfryzacja” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014- 2020. 
 
Wymagane informacje: Informacje podane przez Wykonawcę:   

 

1. Nazwa Wykonawcy:  __________________________________________________________ 

2. Adres pocztowy Wykonawcy: __________________________________________________________ 

3. Nr telefonu: __________________________________________________________ 

5. Adres e-mail: __________________________________________________________ 

6. REGON: __________________________________________________________ 

7. NIP: __________________________________________________________ 

 
Odpowiadając na ZAPYTANIE CENOWE nr 2/08.02.00/2019/ReComp dotyczące: 

 
Zakup i sukcesywne dostarczenie wody niegazowanej w butelkach PET o pojemności 0,5 litra we wskazane miejsca 
realizacji szkoleń na terenie województwa wielkopolskiego, 
 
składamy następującą ofertę: 
 

Nazwa produktu  Cena brutto za jedną butelkę wody 0,5 l (w tym słownie) 

Woda niegazowana  
 
 

 

Nazwa produktu 

Liczba szkoleń, na 
które Wykonawca 
dostarczy wodę 

(max. 29 szkoleń) 

Liczba butelek wody na 
każde szkolenie (przy 

założeniu, że na 1 
szkolenie potrzeba 532 

butelki) 

Cena brutto za 
jedną butelkę 

wody  

Łączna cena: liczba szkoleń 
x liczba butelek x cena 

brutto za 1 butelkę (w tym 
słownie) 

Woda niegazowana 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

RAZEM:  
 

 
UWAGA: 

o Ofertę można złożyć dla jednego z powiatów, kilku powiatów lub całego obszaru realizacji projektu (tj. dla całego 
województwa wielkopolskiego). 

o Cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi. w tym, min. dowóz wody na miejsce szkolenia. 

 
 
 
 



 
Obszar realizacji, który obejmuje wycena  

Proszę zaznaczyć wybrane 

 

o całe województwo wielkopolskie 

 

Powiaty: 

o chodzieski 

o czarnkowsko-trzcianecki 

o gnieźnieński 

o gostyński 

o grodziski 

o jarociński 

o kaliski 

o kępiński 

o kolski 

o koniński 

o kościański 

o krotoszyński 

o leszczyński 

o międzychodzki 

o nowotomyski 

o obornicki 

o ostrowski 

o ostrzeszowski 

o pilski 

o pleszewski 

o poznański 

o rawicki 

o słupecki 

o średzki 

o śremski 

o szamotulski 

o turecki 

o wągrowiecki 

o wolsztyński 

o wrzesiński 

o złotowski 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane: „RODO”) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania do celów 
związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w 
przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 
 
 
 
 
______________________________________ 
 Data i podpis osoby składającej ofertę 


