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Warszawa, 18.08.2014 

  

Zapytanie ofertowe nr DEM/IKKU/05/2014  

 

w związku z realizacją projektu: 

„Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający 

efektywność i bezpieczeństwo ich działania” 

nr projektu DEM-1-501 

 

 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o. 

ul. Trębacka 4 

00-074 Warszawa 

tel./fax: 022 825 9479; 022 630 9914,  

e-mail: biuro@ikku.pl 

www.ikku.pl 
  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 
 

pracy w zespole eksperckim, mającym określić rolę jaką mogą pełnić symulatory w procesie 

kwalifikacyjnym, szkoleniowym i egzaminacyjnym osób prowadzących pojazdy kolejowe.                                 

W szczególności, zadaniem Wykonawcy, w ramach prac zespołu, będzie sporządzenie profili jazdy 

(ścieżek szkoleniowych) w oparciu o określone parametry charakteryzujące sesje symulacyjne na 

symulatorze (uczestnik, cel i przedmiot sesji). Następnie profile te zostaną opisane i posłużą do 

opracowania założeń do scenariuszy oraz metodyki ćwiczeń w zakresie organizacji zadań oraz szkoleń. 
 

Prace te będą wykonywane w ramach zadania nr 11 Opracowanie metodyki szkolenia projektu DEM-1-501 
 

Od Wykonawcy oczekuje się: 

- czynnego udziału w ww. pracach w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe 

- współpracy z Zamawiającym, jego pracownikami i innymi osobami zaangażowanymi w realizację 

zadania nr 11 projektu DEM-1-501 
 

Wymagania wobec eksperta: 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie edukacyjno-szkoleniowe w sektorze transportu, tj. prowadzenie i/lub 

organizacja szkoleń branżowych, 

- doświadczenie w opracowywaniu analiz, ekspertyz i dokumentów, 

- doświadczenie w pracy zespołowej. 

 
III. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia podpisania umowy do końca okresu realizacji zadania nr 11 przez Zamawiającego,                         

tj. do  31października 2014 r.  

 
IV. Informacja o podwykonawcach 

Zamawiający  zastrzega obowiązek osobistego wykonania całości zamówienia 
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V. Płatności 

Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy będzie jednorazowo po zakończeniu prac będących przedmiotem 

zamówienia, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę rachunku, zgodnie z zapisami umowy o 

dzieło.  

 
VI. Sposób obliczenia ceny: 

- cena zaproponowana w ofercie jest ceną ryczałtową i niezmienną do zakończenia realizacji zamówienia, 

- cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 

- należy przewidzieć cały przebieg usługi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji 

Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie 

 
VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać: 

1. dane oferenta, 

2. datę sporządzenia oferty, 

3. wynagrodzenie brutto za cały czas realizacji zadania tj. od dnia podpisania umowy                                         

do 31 października 2014 r.,  

4. oświadczenie o posiadanym doświadczeniu edukacyjno-szkoleniowym, 

5. podpis oferenta. 

 
VIII. Sposób oraz termin składania ofert  

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do 05.09.2014 r. do godz. 15.00                               

w siedzibie firmy IKKU, mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4. Odpowiedź można również 

przesłać e-mail’em na adres: biuro@ikku.pl   
 

Decydująca jest data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 

 
IX. Kryteria oceny oferty 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA.  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną . 

Złożona oferta powinna zawierać cenę brutto. 

 

  

Rozstrzygnięcie zapadnie w terminie 08.09.2014 r. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną poinformowani o 

wyniku postępowania.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.  

Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji cenowych wybranymi oferentami.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
 

 

Zapytanie ofertowe zostało podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej: www.ikku.pl   
 

Dodatkowych informacji udziela Magda Getka: mgetka@ikku.pl tel. +48 694 460 151   
 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 
 

 

Z poważaniem,  

Magda Getka 

IKKU Sp. z o.o. 

 

     

Nazwa skrócona: IKKU Sp. z o.o. Siedziba: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa; Data rejestracji: 11.02.1998; Rejestr:                     

Sąd Rej. dla M. St. Warszawy, XII Wydział KRS, Nr 0000037599; Kapitał zakładowy(wpłacony): 50 000 zł.; REGON: 013072050;              

NIP: 951-18-45-625; Bank: Idea Bank S.A., Nr 11 19500001 20060313 61770002; E-mail: biuro@ikku.pl; Web: www.ikku.pl;                

Tel./fax: 22 825 9479, 22 630 9914 
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