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Usługa szkoleniowa na realizację
szkolenia w zakresie komunikacji dla
pracowników PGW WP pn.:
Komunikacja z klientem,
komunikacja interpersonalna,
rozwiązywanie konfliktów lub ich
unikanie, skuteczna komunikacja dla
16 osób.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



tel.+48 (81) 531 03 08

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
LU/ROK/2810.13.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
16.09.2021 16:00

Termin złożenia oferty
27.09.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę usługi szkoleniowej na
realizację szkolenia z komunikacji dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, w zakresie: Komunikacja z klientem, komunikacja interpersonalna,
rozwiązywanie konfliktów lub ich unikanie, skuteczna komunikacja dla 16 osób.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Szczegółowy zakres warunków określono w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegółowy zakres warunków określono w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.



Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Szczegółowy zakres warunków określono w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór
umowy

Branże CPV

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe pdf, 151.3 KB

Załącznik nr 1_ Opis przedmiotu zamówienia pdf, 191.56 KB

Załącznik nr 2_ Wzór umowy pdf, 195.26 KB

Załącznik nr 3_ Formularz oferty docx, 29.74 KB

umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych przechowywanie pdf, 449.4 KB
Dodano po publikacji w dniu 17.09.2021 08:45:05

protokół odbioru szkoleń pdf, 115.43 KB
Dodano po publikacji w dniu 17.09.2021 08:45:17

inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 372.81 KB
Dodano po publikacji w dniu 06.10.2021 12:19:03
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Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
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