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ROZEZNANIE RYNKU – materiały szkoleniowe na szkolenia florystyczne 

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Sp. z o.o., ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań 
projektu RPKP.08.02.01-04-0162/18 „Pracownia florystyki” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego2014-2020 na terenie powiatów 
grudziądzkiego, włocławskiego, m. Grudziądz i m. Włocławek prosimy o przedstawienie w ramach 
rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia wstępnej kalkulacji ceny. 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1. Przedmiotem rozeznania rynku jest zakup materiałów szkoleniowych florystycznych  na zajęcia 
praktyczne niezbędnych do realizacji zajęć w ramach szkoleń florystycznych. 

2. Przewiduje się zorganizowanie 4 grup szkoleniowych po 15 uczestników projektu, którzy wezmą udział 
w projekcie – łącznie 60 uczestników projektu. 

3. Zajęcia trwają: szkolenia florystyczne  – od listopada 2019 do lipca 2020 r. 

Zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu. Dokładne terminy 
realizacji zamówienia uzależnione są od szczegółowego harmonogramu realizacji projektu. 

4. Przedmiot zamówienia materiał szkoleniowy– żywy i techniczny materiał florystyczny - obejmuje 

następujące elementy: zgodnie z załącznikiem nr 1 

5. Wybrany dostawca zapewni: 

- żywy i techniczny materiał florystyczny na podstawie otrzymanej od Zamawiającego listy towaru 

(gatunków, kolorów i ilości sztuk) wybranej z załącznika nr 1. Grupa szkoleniowa liczy 15 osób. Szkolenie 

240 godzin  

- dostarczenie towaru w terminie w wyznaczone miejsce na podstawie otrzymanej na 3 dni przed 

terminem dostawy  listy niezbędnego towaru -  najpóźniej do godziny 8:00 wyznaczonego dnia, 

dokładne terminy realizacji zamówienia uzależnione są od szczegółowego harmonogramu realizacji 

projektu oraz danego szkolenia  

- pracownikowi Polskiej Szkoły Florystycznej możliwość uczestnictwa w zakupach towaru 

- świeży towar najwyższej jakości – I gatunku 

- średnio 2 dostawy w tygodniu, od momentu rozpoczęcia szkolenia zawodowego 

- niezmienność ceny przez cały okres realizacji zamówienia wszystkich produktów z załącznika nr 1 

- elastyczne reagowanie na przypadki losowe najpóźniej na 48 godziny przed jego realizacją – np. 

nieobecność trenera prowadzącego konkretny rodzaj zajęć 
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II. Termin wykonania zadania: XI.2019 – VII.2020 

III. Miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie obszaru realizacji projektu - województwo kujawsko-
pomorskie na terenie powiatów grudziądzkiego, włocławskiego, m. Grudziądz, m. Włocławek. 

IV. Forma, miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę (Załącznik nr 2) należy złożyć/wysłać w formie pisemnej z opisem – „rozeznanie rynku – materiał 

szkoleniowy” w siedzibie Beneficjenta – Polska Szkoła Florystyczna Sp. z o.o., ul. St. Pawłowskiego 6, 60-

681 Poznań lub elektronicznej na adres e-mail projekty@psf.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

20.11.2019 r. (decyduje data wpływu). Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez 

Wykonawcę. 

VI. Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania i nie 
stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie zadania w ramach zakupu 
materiałów szkoleniowych. 
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