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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
ul. Wieżowa 8 
02-147 Warszawa 

2. OPIS ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego  
z  zakresu „Podstawowa obsługa centrali SCHRACK systemu sygnalizacji Alarmu 
Pożarowego (SAP)” 

Temat szkolenia: 
Podstawowa obsługa centrali SCHRACK systemu 
sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP) 

Cele szkolenia/ oczekiwane rezultaty: 

Uczestnikami szkolenia będą  pracownicy 
Zamawiającego: pracownicy wieży kontroli 
lotniska. Do instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego powinna być dołączona instrukcja z 
obsługi centrali. Instrukcja z obsługi powinna być 
opracowana i dostarczona przez podmiot 
wykonujący przedmiotowe szkolenie. 

Maksymalna liczba osób – uczestników szkolenia: 
19 osób z Łodzi 
 

Liczba grup szkoleniowych: 
Grupa nr 1 (pierwsza) - 9 osób,  
Grupa nr 2 (druga) - 10 osób 
 

Liczba dni szkoleniowych: 1 dni dla każdej grupy szkoleniowej 

Liczba godzin efektywnego szkolenia podczas 
jednego dnia szkoleniowego: 

7 godzin  

Czas trwania szkolenia łącznie z przerwami (1 
dzień szkoleniowy) 

od  7.00 do 15.00, lub 7.30-15.30 lub 8.00 do 
16.00 – wariant zostanie ustalony, po wyborze 
Wykonawcy.  

Miejsce szkolenia: 

Sala szkoleniowa w Łodzi, przy  

ul. Generała Stanisława Maczka 35, 94-328 Łódź 

- zapewnia Zamawiający  

Stosowane metody szkolenia  
Wykonawca powinien wskazać w ofercie, opisać 
jakie stosuje metody szkolenia.  

Możliwość samplingu – sprawdzenie jakości, 
umiejętności trenerskich – czas trwania, termin. 

Zamawiający nie wymaga 

Wartość Zamówienia 
Całkowity koszt szkolenia będzie iloczynem ceny 
przeszkolenia 1 osoby oraz ilości przeszkolonych 
osób 

3. TRENERZY: Wykonawca przedstawi CV trenera, dedykowanego do przeprowadzenia 
szkolenia posiadającego wiedzę i doświadczenie w tematyce szkolenia.    

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin realizacji zamówienia: Grupa 1: 16 grudzień 2014r.  
Grupa 2: 17 grudzień 2014 roku. Dokładne terminy szkoleń zostaną ustalone między stronami 
po wyborze Wykonawcy.  

5. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 
5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

5.2. Program szkolenia.  
5.3. Kompetencje i doświadczenie trenerów/CV.  

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z określonym wzorem.  
6.2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w języku polskim z zachowaniem formy 

pisemnej. 
 
 

7. SPOSÓB OCENY OFERTY 
7.1. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: cena oraz 

wartości merytoryczne szkolenia (program + CV trenera).  
7.2. Po akceptacji przesłanej oferty, Zamawiający dokona zawarcia umowy 

regulującej szczegółowe warunki współpracy. 
7.3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

8. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 
8.1. Ofertę należy przesłać w wersji papierowej pocztą/kurierem lub złożyć osobiście pod 

adresem:  
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

Dział Projektów Szkoleniowo - Rozwojowych  
i Wyjazdów Służbowych 

Al. Krakowska 4/6 
02-284 Warszawa 

Pokój 007 - Kancelaria 
8.2. Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2014r. do godziny 15.30 w kopercie,  

z dopiskiem: „Podstawowa obsługa centrali SCHRACK systemu sygnalizacji 
Alarmu Pożarowego (SAP)” 

9. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest: 
Rafał Ignatowicz – Specjalista ds. Organizacji Szkoleń 
Dział Projektów Szkoleniowo - Rozwojowych i Wyjazdów Służbowych 
Tel.: 22 574 62 46 
Mail: r.ignatowicz@pansa.pl  

10.  INFORMACJE DODATKOWE 
10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania 

przyczyny rezygnacji. 
10.2. Zamawiający informuje, że usługa związana jest z kształceniem zawodowym 

pracowników i zostanie opłacona ze środków publicznych.  
10.3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy PZP (na 

podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 
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