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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ „ZAMKNIĘTYCH”. 
 
 
 

Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach zaprasza Państwa do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń „zamkniętych” dla 
pracowników Wydziału w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 
– 2013.  

Tematyka szkoleń:  
• Kontrola projektów unijnych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych. 
• Procedura zwrotu oraz umarzania nienależnie wydatkowanych środków pochodzących  

z funduszy unijnych. 
  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na każde zadanie). Opis części 
zamówienia znajduje się w pkt. 1 Opisu przedmiotu zamówienia: 
 Zadanie A Kontrola projektów unijnych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 Zadanie B Procedura zwrotu oraz umarzania nienależnie wydatkowanych środków pochodzących z 
funduszy unijnych. 
 
 Oferta powinna być przygotowana w oparciu o  poniższe załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia; 
2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy – Zadanie A; 
3. Załącznik nr 3 – formularz ofertowy – Zadanie B; 
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie; 
5. Załącznik nr 5 – kryteria i sposób oceny ofert przez Zamawiającego ; 
6. Załącznik nr 6 – formularz oceny ofert; 

 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od towarów 
i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Zamawiający oświadcza, że szkolenie będące przedmiotem 
niniejszego postępowania jest szkoleniem w pełni finansowanym ze środków publicznych. Wykonawca 
nie powinien naliczać podatku VAT. 
 

Z uwagi na fakt, iż szkolenia będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników IPOC Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2013 roku, konieczne jest stosowanie 

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 



i przestrzeganie zasad informacyjno-promocyjnych przy realizowaniu projektów finansowanych 
z udziałem środków UE, zgodnie z prawodawstwem unijnym oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, co oferent powinien uwzględnić w przygotowaniu oferty.  
 
Termin składania ofert – do 31 lipca 2013 do godz. 12.00 
Oferty należy przesyłać na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Certyfikacji i Rozwoju 
Regionalnego, Al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub na adres e-mail: 
sekretariat.wcrr@kielce.uw.gov.pl 
 
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są: Ilona Rokosz – ilona.rokosz@kielce.uw.gov.pl;  
Mariusz Zych – mariusz.zych@kielce.uw.gov.pl.  
 
 
 
 
                   
 

 
 
 
         
 


