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Tytuł projektu: Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb 
osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami 

 

       Warszawa,  1 grudnia 2020 r. 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach 

projektu pn. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o 

szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”, który realizowany jest w 

partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia 

społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, zamierza przeprowadzić postępowanie o 

udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie: 

1) wsparcie pracowników PFRON przy weryfikacji pierwszych 16 kompletnych wniosków o 

zakwalifikowanie do projektu i udzielenie pomocy: 

a) de minimis albo  

b) na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 23 października 2007 r., uprawniającej do skorzystania z rekompensaty z tytułu 

świadczenia usług publicznych albo 

c) publicznej na szkolenia. 

Weryfikacji podlegać będą: (i) wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane przez 

przedsiębiorstwa sektora transportu zbiorowego, których pracownicy będą objęci szkoleniami w 

zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz (ii) 

zapisy porozumień i treść ich załączników; 

2) uzupełnienie opracowanych instrukcji i niezbędnych dokumentów w zakresie udzielania 

pomocy de minimis i pomocy publicznej na szkolenia o zapisy i dokumenty niezbędne przy 

udzielaniu pomocy na podstawie  Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., uprawniającej do skorzystania z 

rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. 

Wyżej opisane usługi będą  świadczone w okresie styczeń – październik 2021 r. 

Uwzględniając powyższe, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie 

informacji o szacunkowej wartości (wartość netto) za usługi objęte przedmiotem zamówienia. 

Prosimy o przedstawienie powyższych informacji na adres email: 

ANiedoszewska@pfron.org.pl w terminie do dnia 9 grudnia 2020 r. (środa) przez wypełnienie 

poniższego formularza: 
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FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Lp.  Zadanie Cena jednostkowa 
– za  1 
weryfikowany 
wniosek wraz z 
załącznikami i 1 
wynikające z niego 
porozumienie wraz 
z załącznikami - 
(netto)  

Liczba  wniosków i 
porozumień 

Łączna wartość 
(netto)  
– (A x B) 

A B C 

1. Wsparcie 
pracowników PFRON 
przy weryfikacji 
pierwszych 16 
wniosków o 
zakwalifikowanie do 
projektu i udzielenie 
pomocy. 
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2.  Uzupełnienie 
opracowanych 
instrukcji i 
niezbędnych 
dokumentów w 
zakresie udzielania 
pomocy de minimis i 
pomocy publicznej na 
szkolenia o zapisy i 
dokumenty 
niezbędne przy 
udzielaniu pomocy 
na podstawie  
Rozporządzenia (WE) 
nr 1370/2007 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 

n/d n/d  
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__________________________ 

      (miejscowość i data) 

_______________________________________ 

(podpis Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

z dnia 23 
października 2007 r., 
uprawniającej do 
skorzystania z 
rekompensaty z 
tytułu świadczenia 
usług publicznych 


