PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

Lublin, 30 sierpnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU
dotyczącego usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów potwierdzających kompetencje językowe z języka
angielskiego i niemieckiego - TELC oraz kompetencji ICT - ECCC.
1. PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY ROZEZNANIE RYNKU:
FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
NIP: 7123288060
REGON: 061700046
Adres: 02-001 Warszawa, al. Aleje Jerozolimskie 85/21
zaprasza do złożenia oferty cenowej.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku w oparciu o Wytyczne w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020. W niniejszym przypadku nie stosuje się przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
3. CEL PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA RYNKU:
W związku z realizacją projektu „Wiem jak”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania. Kształcenie ustawiczne w
zakresie ICT i języków obcych, ponosi wydatki zgodnie z zasadą efektywnego zarzadzania finansami, w sposób
przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: NAZWA I KOD OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU
ZAMÓWIEŃ (kod CPV): 80400000-8
Usługa polega na przeprowadzeniu
I. egzaminów TELC potwierdzających kompetencje językowe z języka angielskiego na poziomach A2 i B2 oraz
niemieckiego na poziomie A2. W zakres wykonywanej usługi wchodzą następujące czynności:
 Przeprowadzenie egzaminów TELC z języka angielskiego na poziomach A i B oraz języka niemieckiego
na poziomie A2.
 Zapewnienie zestawów egzaminacyjnych dla 12 osób przystępujących do egzaminu w jednym terminie
(1 grupa to 12 osób) lub dla 10 osób przystępujących do egzaminu w jednym terminie w przypadku osób
niepełnosprawnych (1 grupa to 10 osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminu z języka
angielskiego A2)
 Zapewnienie sali egzaminacyjnej na egzamin dla 12 osób (lub w przypadku osób niepełnosprawnych dla
10 osób i przystosowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych) wraz z przygotowaniem sprzętu do
egzaminu.
 Zapewnienie licencjonowanego egzaminatora lub egzaminatorów, jeżeli procedura egzaminacyjna
zakłada przeprowadzenie egzaminu przez więcej niż jednego egzaminatora.
 W przypadku egzaminów zamiejscowych, odbywających się poza Lublinem, dojazd egzaminatora do
wskazanego miejsca, gdzie planowo odbędzie się egzamin.
 Odbiór sprzętu po zakończeniu egzaminu.
 Przygotowanie certyfikatów, dla osób które uzyskają pozytywny wynik egzaminu.
 Liczba przewidzianych grup szkoleń językowych w ramach projektu „Wiem jak”:
a/ język angielski poziom A 2 – 2 grupy (po 12 osób)
b/ język angielski poziom A 2 – 1 grupa (10 osób niepełnosprawnych)
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c/ język angielski poziom B2 – 1 grupy (po 12 osób)
d/ język niemiecki poziom A2 – 2 grupy (po 12 osób)
Łącznie w ramach projektu do egzaminu przystąpi 70 osób.
II. egzaminów ECCC potwierdzających kompetencje ICT 5 obszarów kompetencji zgodnie ze standardem
DIGCOMP na poziomie podstawowym. W zakres wykonywanej usługi wchodzą następujące czynności:
 Przeprowadzenie egzaminów ECCC na poziomie podstawowym.
 Zapewnienie zestawów komputerowych dla 10 osób przystępujących do egzaminu w jednym terminie (1
grupa to 10 osób), w tym osób niepełnosprawnych.
 Zapewnienie sali egzaminacyjnej na egzamin dla 10 osób (w przypadku osób niepełnosprawnych
przystosowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych) wraz z przygotowaniem sprzętu do egzaminu.
 Zapewnienie licencjonowanego egzaminatora lub egzaminatorów, jeżeli procedura egzaminacyjna
zakłada przeprowadzenie egzaminu przez więcej niż jednego egzaminatora.
 W przypadku egzaminów zamiejscowych, odbywających się poza Lublinem, dojazd egzaminatora do
wskazanego miejsca, gdzie planowo odbędzie się egzamin.
 Odbiór sprzętu po zakończeniu egzaminu.
 Przygotowanie certyfikatów dla osób, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu.
 Liczba przewidzianych grup szkoleń komputerowych (5 obszarów kompetencji zgodnie ze standardem
DIGCOMP na poziomie podstawowym) w ramach projektu „Wiem jak”: 5 grup
Łącznie w ramach projektu do egzaminu przystąpi 50 osób.
5. KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące
kryteria: Kryterium CENA: 100% W ramach kryterium cena (cena brutto), maksymalną ilość punktów otrzyma
najtańsza oferta według wzoru:
najniższa Cena
Cena = ------------------------------ x 100 pkt
Cena oferty badanej
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez
Wykonawców dokumenty.
6. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy w ramach powyższego postępowania, przy czym powiązania te polegają w
szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pobocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:
W odpowiedzi na zapytanie:
1) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Cenowy” oraz przedkładając wymagane
oświadczenia.
3) Oferta powinna być czytelna, trwale spięta i złożona w języku polskim.
4) Cena w ofercie musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie koszty związane realizacją
zamówienia.
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5) Wszelkie zmiany w tekście oferty i przekreślenia, poprawki, dopiski powinny być podpisane lub parafowane
przez Oferenta, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
6) Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta
7) Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych tj. na tylko na realizację egzaminu TELC lub ECCC.
8) Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu
składania ofert w postaci oświadczenia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu:
9) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
8. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Osobiście lub pocztą Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej w siedzibie Biura projektu „Wiem jak”
i liczy się data wpływu do biura projektu:
FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH Oddział Lublin
Biuro projektu „Wiem jak”:
ul. Królewska 3, 20-109 Lublin
2) Termin składania ofert: 10 września 2016 r., godz. 10.00
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Załącznik 1

OFERTA CENOWA DOTYCZĄCA USŁUGI POLEGAJĄCEJ
NA PRZEPROWADZENIU EGZAMINÓW TELC
NAZWA WYKONAWCY:

...............................................................................................................................
nazwa wykonawcy, ew. imię i nazwisko

DANE KONTAKTOWE:

...............................................................................................................................
adres siedziby firmy/korespondencyjny

...............................................................................................................................
nr telefonu, adres mailowy

FORMULARZ CENOWY:

Lp.

Rodzaj przedmiotu rozeznania

1.

Przeprowadzenie egzaminów
TELC z języka angielskiego na
poziomie A2

2.

3.

Ilość

34

Przeprowadzenie egzaminów
TELC z języka angielskiego na
poziomie B2

12

Przeprowadzenie egzaminów
TELC z języka niemieckiego na
poziomie A2

24

Cena jednostkowa
(brutto za egzamin TELC
dla jednej osoby)

Cena łącznie (brutto)

………………………………………….

………………………………………….

Słownie:………………………………...

Słownie:………………………………...

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Słownie:………………………………...

Słownie:………………………………...

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Słownie:………………………………...

Słownie:………………………………...

………………………………………….

………………………………………….

OŚWIADCZENIE O POTENCJALE/DOŚWIADCZENIU
Oświadczam, że posiadam potencjał /doświadczenie w realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia
tj. świadczę usługi z zakresu przeprowadzania egzaminów TELC, potwierdzających kompetencje językowe z języka
angielskiego i niemieckiego.

............................................................

............................................................

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć
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Załącznik 2

OFERTA CENOWA DOTYCZĄCA USŁUGI POLEGAJĄCEJ
NA PRZEPROWADZENIU EGZAMINÓW ECCC
NAZWA WYKONAWCY:

...............................................................................................................................
nazwa wykonawcy, ew. imię i nazwisko

DANE KONTAKTOWE:

...............................................................................................................................
adres siedziby firmy/korespondencyjny

...............................................................................................................................
nr telefonu, adres mailowy

FORMULARZ CENOWY :

Lp.

1.

Ilość

Rodzaj przedmiotu rozeznania

Przeprowadzenie egzaminów
ECCC na poziomie
podstawowym

50

Cena jednostkowa
(brutto za egzamin ECCC
dla jednej osoby)

Cena łącznie (brutto)

………………………………………….

………………………………………….

Słownie:………………………………...

Słownie:………………………………...

………………………………………….

………………………………………….

OŚWIADCZENIE O POTENCJALE/DOŚWIADCZENIU
Oświadczam, że posiadam potencjał/doświadczenie w realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
świadczę usługi z zakresu przeprowadzania egzaminów ECCC, potwierdzających kompetencje ICT - 5 obszarów
kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP.

............................................................

............................................................

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć
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Załącznik 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ z FUNDACJĄ INICJATYW SPOŁECZNYCH
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury rozeznania rynku. Przez powiązanie
kapitałowe i osobowe rozumie się w szczególności:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli. Pomiędzy Oferentem a Zamawiającym nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

............................................................

......................................................................

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć
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