Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0058/18, pn. ” Eksperymentuj uczeniem”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Łódź, dnia 14.10.2020 r

Zapytanie cenowe
dotyczące organizacji kursu
” Statystyka w medycynie – analiza danych jakościowych”
1. Zamawiający:
Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP: 7250028902
Odbiorca:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej,
ul. Pomorska 16;
91-416 Łódź;
REGON 000830049, NIP 725-137-35-29
Tel: +48 (42) 633 - 62 - 93, fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
http://www.4liceum.pl/pl/
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r., tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), ze
względu na wartość zamówienia szacowania poniżej 30 tys. euro tj. 126.747 zł..
Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest rozeznanie cenowe kosztów przeprowadzenia szkolenia z analizy
danych jakościowych z wykorzystaniem programu Statistica zakupionego w ramach projektu
” Eksperymentuj uczeniem”.
a. W szkoleniu mają wziąć udział 2 (dwie) osoby – nauczyciele IV Liceum
Ogólnokształcącego;

b. Szkolenie obejmuje 12 (dwanaście) godzin zegarowych zajęć on - line;
c. Szkolenie odbędzie się 26 – 27 października 2020 roku;
d. Prowadzącym szkolenie musi być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia;
e. Prowadzący zapewnia materiały do przeprowadzenia szkolenia oraz oprogramowanie
Statistica dla każdego uczestnika na czas szkolenia.
f. Szkolenia będzie miało formę warsztatów komputerowych w czasie rzeczywistym, podczas
których uczestnicy zrealizują ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania Statistica
równocześnie z prowadzącym.
g. Tematyka szkolenia obejmuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wprowadzenie skal pomiarowych
Omówienie podstawowych technik analizy danych
Omówienie nieparametrycznych testów istotności
Zastosowanie tabel kontyngencji, wprowadzenie pojęć
Zapoznanie z modelami regresji logistycznej
Poznanie opisowej techniki analizy tablic dwudzielczych i wielodzielczych- analiza
korespondencji
7. Analizę log-liniową
h. Prowadzący szkolenie po zakończeniu zajęć wystawi uczestnikom zaświadczenie o odbyciu
szkolenia
4. Warunki składania ofert:
1) Ofertę proszę nadsyłać na adres e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl lub/i faksem na
nr: +48 (42) 633 - 62 – 93 lub na adres e-mail: a.banaskiewicz@lo4.elodz.edu.pl
2)Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2020
3) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.
4) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
5) Wykonawca dostarczy towary na własny koszt, na adres IV Liceum Ogólnokształcącego
6) Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie ceną.
7) W przypadku zainteresowania współpracą lub w razie jakichkolwiek pytań proszę o
kontakt z Agnieszką Banaśkiewicz-a.banaskiewicz@lo4.elodz.edu.pl; telefon 602595999
8) Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w sytuacji, gdy oferta wykonawcy
odbiegać będzie od założeń budżetowych.

10) O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranych oferentów telefonicznie, faksem
lub pocztą elektroniczną na wskazany przez nich adres lub numer telefonu.
11) Płatność za towar nastąpi do 14 dni po wystawieniu faktury, na rachunek wskazany przez
sprzedającego.
Jednocześnie informujemy, że:
- nie zwracamy kosztów przygotowania oferty dla celów niniejszego zapytania;
- niniejsze pismo nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;
- odpowiemy jedynie na wybrane oferty i jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do
odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny;
- nie odsyłamy nadesłanych ofert.

Załącznik:
- formularz ofertowy
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FORMULARZ OFERTOWY
.....................................
(miejscowość i data)

.......................................................
(Nazwa i adres oferenta)
OFERTA
IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej,
ul. Pomorska 16;
91-416 Łódź;
REGON 000830049, NIP 725-137-35-29
Tel: +48 (42) 633 - 62 - 93, fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
http://www.4liceum.pl/pl/
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl
(nazwa i adres zamawiającego)

Odpowiadając na zapytanie o cenę oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia:
Oferuję przeprowadzenie przeprowadzenia szkolenia z z analizy danych jakościowych z
wykorzystaniem programu Statistica, za kwotę …………………………. zł. (słownie
………………………………………………………………... zł.) brutto za 1 osobę, w sumie
………...............zł (słownie
………………………………………………………………………………) za 12 godzin
kursu on- line.
W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczam, że oferta spełnia wszystkie warunki
przewidziane w zapytaniu cenowym.
………………………………………………..
podpis oferenta

