
OGŁOSZENIE W PRZEDMIOCIE OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

W związku z realizacją projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług,
kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” w ramach działania 2.18 Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zamiarem wszczęcia prac  o udzielenie zamówienia
publicznego zwracamy się z prośbą o szacunkową wycenę wartości poniżej określonych szkoleń:

1.     Umiejętności interdyscyplinarne: obsługa klienta (w tym tzw. „trudnego”), radzenie sobie w sy-
tuacjach kryzysowych, radzenie sobie ze stresem, asertywność: 5 grup po 15 osób,

2.     Stosowanie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku le-
śnego i podatku od środków transportowych, z uwzględnieniem zmian w przepisach i najnow-
szego orzecznictwa: 2 grupy po 15 osób,

3.     Rachunkowość podatkowa oraz postępowanie wierzycieli należności pieniężnych, z uwzględ-
nieniem zmian w przepisach: 2 grupy po 15 osób,

4.     Obrót nieruchomościami: 2 grupy po 16 osób, 

5.     Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości: 3 grupy po 16 osób,

6.     Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: ustalanie, pobór, windykacja: 1 grupa 12
osób,

7.     Przyjmowanie, ocena i analiza sporządzonych operatów szacunkowych pod względem formal-
nym i merytorycznym: 2 grupy po 15 osób.

Dodatkowe informacje: `
- liczba godzin szkoleniowych każdej grupy – 8,
- usługi szkoleniowe będą prowadzone dla pracowników Urzędu Miasta Lublin,
- szkolenia będą się odbywały w salach Urzędu Miasta Lublin,

- cena powinna uwzględniać materiały szkoleniowe dla uczestników,
- proszę o wycenę każdego tematu szkolenia odrębnie (pkt 1-7),
- możliwe jest przedstawienie szacunku na część z w/w szkoleń.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81 466-28-61 (Artur Zugaj),  lub ma-
ilowy: azugaj@lublin.eu.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie szacunkowej wyceny brutto do 30.08.2018 r.
do godz. 10.00 na adres e-mail: azugaj@lublin.eu.

Zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapy-
tanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Usta-
wy - Prawo Zamówień Publicznych. Kalkulacje mają charakter informacyjny i mogą służyć jedynie rozpoznaniu
cen na rynku w zakresie przedmiotu zamówienia. 
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