
 

                                                                                           
   

Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców obszaru LGD T.U.R 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R w związku z realizacją projektu nr RPWP.08.02.00-30-0291/18 

pt. „Level-up wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców obszaru LGD T.U.R” 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 i planowaniem zakupu łącznie  160 sztuk podręczników, zwraca się z zapytaniem o 

cenę w/w produktu .  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

L.p. Nazwa i opis produktu Ilość 

1. 

Podręcznik dla uczestników szkolenia z zakresu 

kompetencji cyfrowych na poziomie a w obszarze 

informacja, komunikacja, tworzenie treści zgodnie z 

załączonym standardem wymagań dla kompetencji 

cyfrowych 

 

 

80 sztuk 

 

2. 

Podręcznik dla uczestników szkolenia z zakresu 

kompetencji cyfrowych na poziomie C w obszarze 

informacja, komunikacja, tworzenie treści  zgodnie 

z załączonym standardem wymagań dla 

kompetencji cyfrowych 

80 sztuk 

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez wskazania 

przyczyny. 

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty. 

 

Warunki: 

Podręcznik musi zawierać oznaczenie według wzoru przesyłanego w załączniku. 

Podręcznik jest przeznaczony do nauki osób dorosłych oraz musi być dostosowany do potrzeb 

wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, na wskazanym etapie 

edukacyjnym.  Przy wyborze pomocy należy uwzględnić zasady nauczania niepełnosprawnych. 

Zakupiony sprzęt nie może powielać stereotypów dotyczących płci i stanowić barier dostępu 

dla kobiet i mężczyzn. 
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Forma składania ofert: 

Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: biuro@lgd-tur.org.pl 

 

Termin składania ofert: 

Do 03.04.2020 r. do godziny 14.00.  

 

Kryteria oceny oferty: 

- cena 100% 

 

Kryteria formalne: 

Oferta podlega ocenie tylko wtedy, gdy jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, została złożona na załączonym formularzu oferty oraz zawiera specyfikację 

produktów w przypadku ofert równoważnych.  

 

Termin realizacji zamówienia: 

Do 20.04.2020 r. do godziny 14.00. Wykonawca przedłoży wraz z przedmiotem zamówienia 

fakturę VAT z 14 dniowym przelewowym terminem płatności. Płatność nastąpi we wskazanym 

terminie rachunku Zamawiającego. 

 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R, Krwony 32, 72-720 Brudzew  

 

Osoba do kontaktu: 

Patrycja Wadelska 

biuro@lgd-tur.org.pl 

63 289 36 57 

 

 

 

 


