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Zapytanie ofertowe 
 

na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2013 r. ze zm.) 

 
1. Zamawiający 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, 

ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na 
przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 6 pracowników w zakresie wymagań 
normy ISO 9001:2015 
 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
 
Szkolenie zamknięte w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 
 
Celem jest przeprowadzenie szkolenia dla  6 pracowników Ośrodka w zakresie  
Normy ISO 9001:2015. 
 
Miejsce szkolenia: siedziba OPS Żoliborz. 
 
 

3. Termin wykonania zamówienia 
 

Kwiecień 2016 
 

4. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
Wykonawca poda całkowity koszt usługi i załączy wymagane dokumenty. 
 
Do oferty należy załączyć: 

 program szkolenia,  
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 potwierdzenie akredytacji firmy w zakresie certyfikacji wykazującej zgodność 
z PN-EN ISO 9001:2015,  

 potwierdzenie doświadczenia firmy w zakresie prowadzenia szkoleń (co 
najmniej 2 lata lub 5 szkoleń w formie wykładowo- warsztatowej o podobnym 
zakresie dla co najmniej 10 osób), 

 potwierdzenie doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie (co najmniej 5 
szkoleń w formie wykładowo- warsztatowej o podobnym zakresie dla co 
najmniej 10 osób), 

 kserokopie KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, 
REGON, numer konta bankowego. 

 
Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające 
udział w szkoleniu. 
 
Zamówienie zostanie złożone firmie wybranej w drodze analizy rynku. 
 

5. Osoby do kontaktu 
 
Wieloosobowe stanowisko ds. pracowniczych 
 
Wiesława Bukszewicz (22) 56 92 863 
Elżbieta Leszczyńska  (22) 56 92 863 
 
 

6. Miejsce i termin składania ofert 
 

Oferty prosimy składać do 8 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00 
 

 Na adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 
01-644 Warszawa, ul. Dembińskiego 3 

 Email: zolops@ops.zoliborz.waw.pl 

 Fax nr (22) 833 64 24 
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