UNION BANK
DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES

FTESË PËR OFERTË PËR
“TRAJNIM ME TEME CCNA ROUTING AND SWITCHING“

Tirane me, 17.05.2021

FTESA PËR OFERTË
Union Bank Sha ju fton të merrni pjese ne procesin e prokurimit me oferten tuaj, në
procedurën për trajnimin e stafit te Dep te IT me teme: “CCNA ROUTING AND
SWITCHING“

Oferta duhet të paraqitet, me email ne adresen: procurement@unionbank.al
ose
Union Bank SHA
Departamenti i Administrates,
Bulevardi Zogu I, Sheshi Ferenc Nopçka, Nd. 5, H. 3,
Njesia Bashkiake Nr. 9, Kodi Postar 1016,
Tirane, Shqiperi me reference “CCNA ROUTING AND SWITCHING”, brenda dates
21/05/2021.
Monedha e kerkuar per ofertimi duhet te jete ne leke.
Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese: cmimi me ekonomik, cilesia, modulet dhe afati i
trajnimit
Forma e komunikimit:
Me shkrim

elektronike (email)
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Shtojca 1 [për t’u plotësuar nga Ofertuesi]
Date:___.05.2021
FORMULARI I OFERTËS
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: Union Bank SHA
Bulevardi Zogu I, Sheshi Ferenc Nopçka,
Nd. 5, H. 3, Njesia Bashkiake Nr. 9, Kodi Postar 1016,
Tirane, Shqiperi
***
Procedura e prokurimit: Kerkese per Oferte “CCNA ROUTING AND SWITCHING“.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1.
2.

1

Nr

1.

Çmimi total i ofertës sonë është [Leke dhe vlera e ofertës] pa TVSH
Çmimi total i ofertës sonë është [Leke dhe vlera e ofertës] me TVSH

2

3

4

Përshkrimi

Çmimi total
me TVSH

Afati
trajnimit pas
konfirmimit
te Ofertes

5
Vlefshmeria
e Ofertes

Trajnim me object: CCNA ROUTING AND SWITCHING

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula

______________
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Shtojca 2
1. Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit
Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:
Kopje te QKR dhe Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit të lëshuara nga Qendra Kombëtare e
Regjistrimit si edhe Kopjen e NIPT-it.
Kandidati duhet te paraqese dokumentin qe verteton se eshte i licensuar per dhenien e ketij
sherbimi
2. Kerkesat e propozimit:
Propozimi juaj duhet te perfshije listen e dokumentave si me poshte:







Nje prezantim te pergjithshem te kompanise tuaj ku te pershkruhen sherbimet qe ofroni si
dhe eksperjencen lidhur me trajnimet e kesaj natyre ne te shkuaren. CV e trajnerit te
ngarkuar per projektin e kerkuar.
Plan i trajnimit – tema, menyra e organizimit kohezgjatja dhe afatet e trainimit;
Konfirmimin nese trajnimi parashikon praktiken ne nje laborator lokal
Metodologjia e perdorur. Nese ne fund te procesit kryhet test dhe behet certifikimi
Referenca nga subjekte te cilet kane marre sherbime te ngjashme nga kompania juaj
Propozimin financiar per trajnimin. Informacionet lidhur me cmimin e trajnimit duhet te
perfshijne kostot totale ne lek me TVSH te perfshire. Numri i stafit qe parashikohet te
trajnohen eshte 2 persona.

Të gjithë dokumentat ne grupin e pare duhet të jenë kopje te firmosura dhe ne rast te
perzgjedhjes se shoqerise fituese mund te kerkohen te jene te noterizuara.
Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti ose të dokumentave të rreme e të pasakta,
konsiderohen si kushte për skualifikim
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