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Załącznik nr 3 do Regulaminu planowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5000 zł (bez VAT) i nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO (bez VAT)

1.

Zamawiający:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
zaprasza do złożenia oferty na:

2.

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu windykacji należności i postępowania egzekucyjnego
dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia:
2.1 Termin szkolenia:
lipiec-wrzesień 2017 r., dni powszednie;
2.2 Czas trwania i godziny pojedynczego szkolenia:
I grupa szkoleniowa 8.30-15.30 (2x8 godzin dydaktycznych);
II grupa szkoleniowa 8.30-15.30 (8 godzin dydaktycznych);
2.3 Liczba dni szkoleniowych dla pojedynczej grupy:
I grupa szkoleniowa – 2 dni;
II grupa szkoleniowa – 1 dzień;
2.4 Liczba uczestników łącznie:
maksymalnie 40 uczestników;
2.5 Liczba grup szkoleniowych:
minimalnie 1 a maksymalnie 2 grupy;
2.6 Liczebność pojedynczej grupy:
maksymalnie 20 uczestników;
2.7 Forma szkolenia:
Warsztat z elementami wykładu. Szkolenie realizowane będzie metodami aktywnymi: studia przypadku,
dyskusje, praca w grupie, ćwiczenia indywidualne;
2.8 Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie dla dwóch grup szkoleniowych:
I grupa szkoleniowa – poziom zaawansowany - pracownicy Wydziału Realizacji Budżetu, zajmujący się
windykacją należności przejętych przez Województwo po zlikwidowanych jednostkach
organizacyjnych, w tym samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej; windykacją
należności wynikająca z ksiąg Urzędu i ksiąg Województwa, w tym w szczególności z tytułu:
udzielonych pożyczek i poręczeń, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów; windykacją
należności publicznoprawnych stanowiących dochód budżetu Województwa lub budżetu państwa
w zakresie zadań realizowanych przez departamenty, z wyłączeniem należności
z tytułu korzystania ze środowiska oraz ustalenia wysokości opłat melioracyjnych;
II grupa szkoleniowa – poziom średniozaawansowany - pracownicy Urzędu zajmujący się windykacją
należności i egzekucją administracyjną w obszarach: opłat za korzystanie ze środowiska, opłat
wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy z dnia 20 stycznia 2015 r. o recyklingu pojazdów
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wycofanych z eksploatacji oraz opłat za substancje kontrolowane, opłat melioracyjnych, opłat
inwestycyjnych i użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu
Państwa;
2.9 Miejsce szkolenia:
sala szkoleniowa zostanie zapewniona przez Zamawiającego;
2.10 Wymagania dotyczące Wykonawcy:
a) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi przed szkoleniem badanie potrzeb szkoleniowych
uczestników (min. ankieta, wywiad, spotkanie) i określi poziom zaawansowania uczestników
w temacie szkolenia;
b) Wykonawca w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych przygotuje program szkolenia, który
przekaże Zamawiającemu do akceptacji;
c) Wykonawca przygotuje przed szkoleniem 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru
sprawdzających wiedzę nabytą na ww. szkoleniu;
d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej wraz
z klauzulą: „Materiały dydaktyczne wyłącznie do użytku służbowego pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”, w celu umieszczenia materiałów na
stronie intranetowej Urzędu;
e) Każdy pracownik na szkoleniu otrzyma materiały piśmiennicze;
f) Każdy pracownik na szkoleniu otrzyma materiały szkoleniowe w wersji papierowej;
g) Zamawiający otrzyma dodatkowy komplet materiałów szkoleniowych do dokumentacji;
h) Wykonawca wystawi imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wszystkim uczestnikom;
i) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
który będzie zawierał program szkolenia;
j) Cena szkolenia nie ulegnie zmianie do końca września 2017 r.
2.11 Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała następujące etapy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych (forma: ankieta, wywiad, spotkanie);
przygotowanie programu szkolenia w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych;
konsultacje i dostosowanie zaproponowanego w ofercie programu szkolenia do potrzeb
Zamawiającego oraz ewentualne spotkanie z trenerem;
przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przekazanie ich Zamawiającemu do akceptacji
co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia;
przygotowanie 15 pytań testowych i przekazanie ich Zamawiającemu do akceptacji co najmniej 5
dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia;
przeprowadzenie szkolenia zgodnie z przyjętym programem;
przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla uczestników
szkolenia.

2.12 Zakres merytoryczny szkolenia:
a)

Główny cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie windykacji
i egzekucji należności w ujęciu prawnym, co wpłynie na wzrost skuteczności procesów
windykacyjnych w organizacji.

b)

Szczegółowe cele oraz zagadnienia szkolenia:
Po szkoleniu uczestnicy:
a. poszerzą swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności wynikające z przepisów prawa,
w szczególności w obszarze: dochodzenia należności, podstaw prawnych egzekucji
administracyjnej, zbiegów egzekucji, zarzutów i kosztów, zawieszenia i umorzenia
postępowania, a także praw i obowiązków wierzyciela,
b. poznają przykłady orzecznictwa w wyżej wymienionym obszarze,
c. będą prawidłowo prowadzić egzekucję należności pieniężnej,
d. pogłębią znajomość prawa w obszarze należności publicznoprawnych i należności
cywilnoprawnych,
e. będą prawidłowo rozpatrywać zarzuty i skutki ich wnoszenia,
f. będą prawidłowo sporządzać elektroniczny tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy.
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3.

Termin realizacji zamówienia:
lipiec 2017 r. – wrzesień 2017 r.

4.

Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Osoby uprawnione do udzielania informacji dotyczących:



spraw organizacyjnych: Ilona Borowska tel. 22 59 79 696, Katarzyna Batogowska tel. 22 59 79 575;
spraw merytorycznych z zakresu szkolenia: Grażyna Urbańska tel. 22 59 07 762, Elżbieta Bliźniak
tel. 22 59 79 149.

5.

Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia: 11 000,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odrzucenia oferty, której kwota przekracza budżet Zamawiającego.

6.

Kryteria oceny ofert:
Punktacja przyznawana jest każdemu Wykonawcy osobno w każdym etapie.
Do realizacji usługi wybrany zostaje Wykonawca (z Wykonawców, którzy przejdą do II etapu), który
zdobędzie największą liczbę punktów w II etapie (punkty uzyskane przez Wykonawców w II etapie nie
sumują się z punktami zdobytymi w etapie I).
6.1. Etapy zapytania ofertowego:

I Etap
a)
b)

Spośród zgłoszonych ofert zostaną wybrane 3 z największą liczbą punktów, które przejdą do II etapu
zapytania ofertowego.
Trzech wybranych Wykonawców zostanie poinformowanych drogą mailową o przejściu do II etapu.

II Etap
a)

b)
c)

d)

e)

Podczas II etapu trener (Wykonawcy wybrani w I etapie) przeprowadzi nieodpłatnie próbkę
warsztatu z przedmiotowej tematyki (sampling), która będzie trwała 45 minut w przypadku każdego
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
Termin przeprowadzenia próbnego warsztatu zostanie wskazany przez Zamawiającego.
Nieobecność wybranego trenera we wskazanym terminie będzie równoznaczna z odrzuceniem
ww. Wykonawcy. W ww. przypadku Zamawiający będzie miał prawo wybrać kolejnego Wykonawcę
z listy do udziału w II etapie zapytania ofertowego.
Zamawiający będzie informował o terminie przeprowadzenia próbki warsztatu minimum na tydzień
przed wyznaczonym terminem (chyba, że Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym dojdą
do porozumienia o wcześniejszym terminie spotkania).
Do realizacji warsztatów zostanie wybrany jeden Wykonawca.

I Etap
Liczba punktów możliwych do uzyskania w I etapie wynosi 100.
Zamawiający informuje, że oferty w I etapie będą oceniane według następujących kryteriów:
6.2. Program oraz harmonogram szkolenia (Pr) – 50 procent (maksymalnie 50 pkt)
a)

b)

39 - 50 pkt
Zaproponowana koncepcja treści merytorycznych i praktycznych jest dostosowana do potrzeb ujętych
w zapytaniu ofertowym. Poprzez program szkolenia zostaną zrealizowane wszystkie wyznaczone cele
wskazane w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaproponował adekwatne rozwinięcie przedmiotowych
zagadnień. Harmonogram szkolenia odpowiednio rozplanowany.
27 - 38 pkt
Zaproponowana koncepcja treści merytorycznych i praktycznych jest dostosowana do potrzeb ujętych
w zapytaniu ofertowym. Poprzez program szkolenia zostaną zrealizowane wszystkie wyznaczone cele
wskazane w zapytaniu ofertowym. Brak propozycji dotyczących rozwinięcia przedmiotowych
zagadnień. Harmonogram szkolenia w większości odpowiednio rozplanowany.
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c)

d)

14 - 26 pkt
Zaproponowana koncepcja treści merytorycznych i praktycznych nie jest w pełni dostosowana do
potrzeb ujętych w zapytaniu ofertowym. Poprzez program szkolenia nie zostaną w pełni zrealizowane
wszystkie wyznaczone cele wskazane w zapytaniu ofertowym. Brak propozycji dotyczących
rozwinięcia przedmiotowych zagadnień. Harmonogram szkolenia nie w pełni odpowiednio
rozplanowany.
0 - 13 pkt
Zaproponowana koncepcja treści merytorycznych i praktycznych jest nie jest dostosowana do potrzeb
ujętych w zapytaniu ofertowym Program szkolenia nie jest spójny z naszymi oczekiwaniami i
wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Poprzez program nie zostaną zrealizowane
wyznaczone cele szkolenia. Harmonogram szkolenia nie rozplanowany odpowiednio.

6.3. Cena szkolenia (C) – 50 procent (maksymalnie 50 pkt)
Najtańsza oferta uzyskuje 50 punktów, pozostałe oferty uzyskują proporcjonalnie mniej punktów
przyznanych według wzoru:
C = (C. min. / C. oferty) x 50
C = liczba punktów za kryterium „cena”
C. min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
C. oferty = cena oferty badanej
6.4. Liczba punktów możliwych do uzyskania (O1) wynosi 100
Sumaryczna liczba punktów (O1) możliwych do uzyskania przez każdą z nadesłanych ofert zostanie
obliczona wg następującego wzoru:
O1 = Pr + C
C - Cena szkolenia - 50%
Pr - Program oraz harmonogram szkolenia - 50%
II Etap
Liczba punktów możliwych do uzyskania w II etapie wynosi 100.
Zamawiający informuje, że oferty (trenerzy) w II etapie będą oceniane według następujących kryteriów:
6.5. Aktywizacja uczestników i reakcja na ich potrzeby (A) – 20 procent (maksymalnie 20 pkt)
a)

b)

c)

d)

16 - 20 pkt
Trener prowadzi warsztaty w sposób dynamiczny. Przez cały czas utrzymuje atencję uczestników.
Uczestnicy są zaangażowani w zajęcia. Trener reaguje na ich potrzeby.
11 - 15 pkt
Trener prowadzi warsztaty w sposób dynamiczny. Przez większą część zajęć utrzymuje atencję
uczestników. Uczestnicy są w większość zaangażowani w zajęcia. Trener stara się reagować na
ich potrzeby.
6- 10 pkt
Trener prowadzi warsztaty w sposób mniej dynamiczny. Przez część zajęć utrzymuje atencję
uczestników. Uczestnicy są tylko w części zaangażowani w zajęcia. Trener nie zawsze reaguje na
potrzeby uczestników.
0 - 5 pkt
Trener prowadzi warsztaty w sposób chaotyczny. Ma trudności z utrzymaniem atencji uczestników.
Uczestnicy z trudnością angażują się w zajęcia. Trener nie zawsze reaguje na potrzeby
uczestników.

6.6. Komunikatywność trenera i atmosfera na szkoleniu (K) – 20 procent (maksymalnie 20 pkt)
a)

16 - 20 pkt
Trener prowadzi warsztaty w sposób komunikatywny. Przekazuje wiedzę w sposób jasny,
precyzyjny, nie pozostawiający wątpliwości. Nawiązuje bardzo dobry kontakt z uczestnikami.
Tworzy bardzo przyjazną atmosferę na szkoleniu.
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b)

c)

d)

11 - 15 pkt
Trener prowadzi warsztaty raczej w sposób komunikatywny. W większości przekazuje wiedzę
w sposób jasny, dość precyzyjny, nie pozostawiający wątpliwości. Nawiązuje dość dobry kontakt
z uczestnikami. Tworzy przyjazną atmosferę na szkoleniu.
6- 10 pkt
Trener prowadzi warsztaty w sposób średnio komunikatywny. Przekazuje wiedzę w sposób nie
zawsze jasny, dość precyzyjny, czasem pozostawiający wątpliwości. Nawiązuje dość dobry kontakt
z uczestnikami. Tworzy dość przyjazną atmosferę na szkoleniu.
0 - 5 pkt
Trener prowadzi warsztaty w sposób mało komunikatywny. Przekazuje wiedzę w sposób nie
zawsze jasny, mało precyzyjny, nie zrozumiały, pozostawiający wątpliwości. Ma trudności
z nawiązaniem kontaktu z uczestnikami. Trudno mu stworzyć przyjazną atmosferę na szkoleniu.

6.7. Przygotowanie do zajęć (P) – 20 procent (maksymalnie 20 pkt)
a)

b)

c)

d)

16 - 20 pkt
Trener jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć. Przekazuje wiedzę na wysokim poziomie
merytorycznym z przedmiotowego tematu. Pewnie odpowiada na pytania dodatkowe. Udziela
pełnych informacji.
11 - 15 pkt
Trener jest raczej dobrze przygotowany do zajęć. Przekazuje wiedzę na dość wysokim poziomie
merytorycznym z przedmiotowego tematu. Dość pewnie odpowiada na pytania dodatkowe. Udziela
pełnych informacji.
6- 10 pkt
Trener jest nie w pełni przygotowany do zajęć. Przekazuje wiedzę na nie dość wysokim poziomie
merytorycznym z przedmiotowego tematu. Odpowiada na pytania dodatkowe za mało pewnie.
Udziela niepełnych informacji.
0 - 5 pkt
Trener jest słabo przygotowany do zajęć. Przekazuje wiedzę na zbyt niskim poziomie
merytorycznym z przedmiotowego tematu. Odpowiada na pytania dodatkowe niepewnie. Udziela
niepełnych informacji.

6.8. Organizacja zajęć (Oz) – 20 procent (maksymalnie 20 pkt)
a)

b)

c)

d)

16 - 20 pkt
Trener dobrze organizuje i rozplanowuje czas na przeprowadzenie zajęć. Uwidoczniona jest bardzo
dobrze zaplanowana koncepcja zajęć.
11 - 15 pkt
Trener dość dobrze organizuje i rozplanowuje czas na przeprowadzenie zajęć. Uwidoczniona jest
dość dobrze zaplanowana koncepcja zajęć.
6- 10 pkt
Trener słabo organizuje i rozplanowuje czas na przeprowadzenie zajęć. Mało uwidoczniona jest
zaplanowana koncepcja zajęć.
0 - 5 pkt
Trener źle organizuje i rozplanowuje czas na przeprowadzenie zajęć. Nie uwidacznia się koncepcja
zajęć.

6.9. Kultura prowadzenia zajęć, prezencja trenera/trenerów, język prowadzenia zajęć (J) – 20 procent
(maksymalnie 20 pkt)
a)

b)

c)

16 - 20 pkt
Trener prowadzi warsztaty z dużą kulturą osobistą. Prezentuje się w sposób nienaganny, schludny,
odpowiednio dopasowany do charakteru zajęć. Posługuje się poprawnym językiem.
11 - 15 pkt
Trener prowadzi warsztaty z dość dużą kulturą osobistą. Prezentuje się w sposób adekwatny,
schludny, dość dopasowany do charakteru zajęć. Posługuje się dość poprawnym językiem.
6- 10 pkt
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d)

Trener prowadzi warsztaty z niewystarczającą kulturą osobistą. Prezentuje się w sposób nie dość
schludny, nie wystarczająco dopasowany i adekwatny do charakteru zajęć. Posługuje się nie dość
poprawnym językiem.
0 - 5 pkt
Trener prowadzi warsztaty z niewystarczającą kulturą osobistą. Nie prezentuje się w sposób
schludny, nie wystarczająco dopasowany i adekwatny do charakteru zajęć. Nie posługuje się
poprawnym językiem.

6.10. Liczba punktów możliwych do uzyskania (O2) wynosi 100
a)

Sumaryczna liczba punktów (O2) możliwych do uzyskania przez każdego z trzech wybranych
Wykonawców, którzy wezmą udział w II etapie zapytania ofertowego, zostanie obliczona wg
następującego wzoru:
O2 = A + K+ P + Oz + J
A – Aktywizacja uczestników i reakcja na ich potrzeby – 20 procent
K – Komunikatywność trenera i atmosfera na szkoleniu – 20 procent
P – Przygotowanie do zajęć- 20 procent
Oz – Organizacja zajęć- 20 procent
J – Kultura prowadzenia zajęć, prezencja trenera/trenerów, język prowadzenia zajęć- 20
procent

b)

7.

Trener biorący udział w II etapie zapytania ofertowego musi zdobyć co najmniej 60 punktów.
Jeśli trener zaprezentowany przez danego Wykonawcę, zdobędzie mniej niż 60 punktów, oferta
przedmiotowego Wykonawcy nie będzie podlegała dalszej ocenie, a tym samym nie będzie brana
pod uwagę przy wyborze do realizacji usługi.

Oferta powinna zawierać:




Wypełniony elektronicznie formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami
Wypełnione oświadczenia dla trenera/trenerów
Aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
w formie wydruku ze strony internetowej CEDIG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących
osobami fizycznymi) lub z Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które
przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru)

Oferty, które nie zawierają przynajmniej jednego z ww. dokumentów nie będą rozpatrywane.
7.1 Wymagania formalne dotyczące trenera/trenerów:
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez minimum 1 trenera, który:
a) w ciągu ostatnich 3 lat (czerwiec 2014 – czerwiec 2017) przeprowadził minimum 15 szkoleń
z zakresu windykacji należności i postępowania egzekucyjnego, w tym 10 szkoleń dla pracowników
jednostek samorządu terytorialnego (wykaz szkoleń przeprowadzonych przez trenera/ów, należy
wykazać w formularzu oferty – część III, pkt a); jeżeli tytuł wykazanego szkolenia nie będzie
jednoznacznie wskazywał na zakres tematyczny z zapytania ofertowego, proszę wpisać dodatkowo
główne zagadnienia, których dotyczyło szkolenie;
b) będzie aktywnym zawodowo prawnikiem (informacja zawarta w CV lub skan dokumentu
potwierdzającego powyższe);
c) będzie posiadał wykształcenie wyższe prawnicze (skan dokumentu potwierdzającego powyższe);
d) będzie autorem publikacji naukowych z obszaru tematu szkolenia (informacja zawarta w CV lub
skan dokumentu potwierdzającego powyższe);
e) przedłoży CV.
Zestawienie szkoleń, o których mowa w punkcie 7.1 a) należy wykazać w formularzu oferty – w części III
pkt a. Wymagania wobec trenera/trenerów, o których mowa w punkcie 7.1 b) - e) należy wykazać
w formularzu oferty - w części III pkt b. Do oferty należy załączyć skany dokumentów potwierdzających

6

Nr sprawy OR-KP-III.2402.29.1.2017.IB

ww. wymagania, CV i/lub skany posiadanych zaświadczeń i certyfikatów, jeśli zostały wykazane
w formularzu oferty.
7.2 Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
a)

Wypełniony elektronicznie i podpisany formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami.

b)

Wypełnione i podpisane oświadczenie dla trenera/trenerów. Oświadczenie powinno być podpisane
wyłącznie przez trenera/trenerów wskazanych w formularzu Oferty. Oferty złożone bez ww.
oświadczenia będą niszczone.

c)

Aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
w formie wydruku ze strony internetowej CEDIG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących
osobami fizycznymi) lub z Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które
przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru).

7.3 Rozpatrzone zostaną tylko te oferty, które:
a)

będą spełniały wszystkie ww. wymogi,

b)

będą zawierały ww. dokumenty,

c)

wpłyną w terminie składania ofert wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym - decyduje data
i godzina wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Po upływie terminu nadsyłania ofert ich uzupełnienie nie jest możliwe, z wyjątkiem sytuacji,
gdy Zamawiający prosi o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.

Niespełnienie ww. wymogów formalnych oraz brak wymaganych dokumentów, będzie skutkowało
nierozpatrzeniem oferty.
8.

W załączeniu wzór umowy.
Umowa zostanie zawarta na podstawie wzoru umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
W przypadku gdy Wykonawcą zamówienia będzie osoba fizyczna, jedyną możliwą formą umowy jest umowa
zlecenie.

9.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz elementami zawartymi w pkt 7 należy sporządzić w języku polskim,
w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją:
„Zapytanie ofertowe nr sprawy: OR-KP-III.2402.29.1.2017.IB
do zamówienia na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu windykacji należności i postępowania
egzekucyjnego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.”

10. Miejsce i termin złożenia ofert:
ofertę należy złożyć do dnia: 30.06.2017 r. do godz. 11.00
drogą elektroniczną na adres email: oferty-szkolenia@mazovia.pl

Waldemar Kuliński
Sekretarz Województwa
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
23 czerwca 2017 r.

7

