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 Łódź 07.03.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/RPDS/TIK/EGZ/2018 

DOT. PRZEPROWADZENIA BEZSTRONNEGO MIĘDZYNARODOWEGO EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO TELC LUB RÓWNOWAŻNEGO  

NA POZIOMIE A LUB B LUB C Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO / JĘZYKA NIEMIECKIEGO / JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

 DLA 588 UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  
na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Kursy językowe  
i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr RPDS.10.03.00-02-0004/17, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER 
Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych 
międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A lub B lub C 
(z zastrzeżeniem możliwości zamówienia egzaminów na poziomach A2 i/lub B1/B2 i/lub C1/C2) - zgodnie  
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego / języka niemieckiego / języka 
francuskiego dla 588 uczestników projektu.  
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych.  
W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły 
udział w egzaminach. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

PRETENDER Adrian Wronka 
 ul. Piotrkowska 173, lok. 102  
 90-447 Łódź 
 NIP:  7282625587  

II. INFORMACJE OGÓLNE 

Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami). Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy. 
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

- 80580000-3 - Oferowanie kursów językowych 

- 80500000-9 - Usługi szkoleniowe 

- 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

- 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert w konsorcjum. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania 
przyczyny. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, o czym poinformuje 
Oferentów najpóźniej w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz zamieści informację na stronie 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC 
lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A lub B lub C (z zastrzeżeniem możliwości zamówienia 
egzaminów na poziomach A2 i/lub B1/B2 i/lub C1/C2) - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego z języka angielskiego / języka niemieckiego / języka francuskiego dla 588 uczestników projektu: „Kursy 
językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr RPDS.10.03.00-02-0004/17. 
 
Projekt skierowany jest do m.in. 588 osób, powyżej 18 roku życia, mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (woj. 
dolnośląskie). 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 roku do 31.12.2019 roku. 
Termin realizacji zamówienia: marzec 2018 r. - grudzień 2019 r.  

 
Egzaminy zaplanowano po zakończeniu szkolenia danej grupy - w okresie marzec  2018 – grudzień 2019. Szczegółowe 
terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych.  
W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły 
udział w egzaminach. 
 
Przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych będzie obejmowało: 

 
 Przeprowadzenie Egzaminów dla Uczestników/czek Projektu, 
 Zapewnienie osób przeprowadzających egzaminy (egzaminatorów) legitymujących się odpowiednim 

przygotowaniem oraz doświadczeniem zgodnie z opisem w części IV,  
 Zapewnienie dojazdu egzaminatorów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz pokrycie kosztów ich 

ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia,  
 Zapewnienia warunków lokalowych niezbędnych do przeprowadzenia ww. egzaminów dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych i pozbawionych barier architektonicznych, tj. sal egzaminacyjnych wraz  
z niezbędnym wyposażeniem (m.in. nagłośnienie, sprzęt audio) spełniających: wymagania dla 
przeprowadzania ww. egzaminów, wymogi bezpieczeństwa dla prowadzenia egzaminów, posiadających 
instalację grzewczą, a także: zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
następujące wymogi: lokalizacja blisko głównych węzłów komunikacyjnych,   

 Zapewnienie testów egzaminacyjnych (wersja papierowa), pokrycia kosztów wydania i przesłania certyfikatów 
do Zamawiającego, 

 Przeprowadzenia Egzaminów w terminie oraz miejscu określonym w Harmonogramie egzaminów, ustalonym  
z Zamawiającym, 

 Przekazanie Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych egzaminów, 
 Informowanie o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których 

Wykonawca jest zobowiązany, 
 Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu o „Zasadę 

równości szans Kobiet i Mężczyzn w projektach”. 
 Oznaczenia miejsca oraz dokumentów związanych z realizacją egzaminów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi 

oznaczania Projektu, 
 Przekazanie Zamawiającemu oryginałów certyfikatów zewnętrznych, innych niezbędnych elementów do 

przeprowadzenia ww. egzaminów, m.in. sporządzenia i przekazania listy obecności itp., 
 Egzamin przeprowadzany dla każdej grupy w ciągu maksymalnie 1 dnia, 
 Przekazanie Zamawiającemu listy osób, które zdały i nie zdały egzaminów certyfikacyjnych. 
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Przez egzamin certyfikacyjny równoważny (równoważny odpowiednik), Zamawiający uznaje egzamin certyfikacyjny: 
 potwierdzający poziom biegłości językowej na poziomie A lub B lub C (z zastrzeżeniem możliwości 

egzaminów na poziomach A2 i/lub B1/B2 i/lub C1/C2) - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego z języka angielskiego / języka niemieckiego / języka francuskiego, 

 międzynarodowy i powszechnie uznawany, 
 przeprowadzany przez ośrodki / instytucje posiadające aktualne uprawnienia (np. akredytację/ licencję/ 

status ośrodka egzaminacyjnego, itp.) do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych, 
 przeprowadzany przez egzaminatorów posiadających aktualne uprawnienia do przeprowadzania egzaminów 

– zgodne z opisem przedmiotu zamówienia,  
 przeprowadzenie testów egzaminacyjnych w wersji papierowej dla każdego z uczestników; 
 przeprowadzany dla każdej grupy w ciągu maksymalnie 1 dnia. 

 
Planowane miejsce realizacji: województwo dolnośląskie: 
 

POWIAT 
Jelenia Góra jeleniogórski lwówecki złotoryjski 

GMINA 
Jelenia Góra Janowice Wielkie 

Jeżów Sudecki 
Karpacz 
Kowary 
Mysłakowice 
Piechowice 
Podgórzyn 
Stara Kamienica 
Szklarska Poręba 

Gryfów Śląski 
Lubomierz 
Mirsk 
Wleń 
 

Pielgrzymka 
Świerzawa 
Wojcieszów 
Złotoryja 
 

 

  IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający łącznie poniższe kryteria:  

1. Potencjał instytucjonalny: 

Posiadają aktualne uprawnienia (np. akredytację/licencję, itp.) do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów 
certyfikacyjnych TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A lub B lub C (z zastrzeżeniem możliwości 
zamówienia egzaminów na poziomach A2 i/lub B1/B2 i/lub C1/C2) zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego z języka angielskiego / języka niemieckiego / języka francuskiego. 

Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunków będą stanowiły przedłożone przez Wykonawcę 
razem z Formularzem Ofertowym dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków (np. akredytacja/ licencja/ 
status ośrodka egzaminacyjnego, itp. oraz dokumentów potwierdzających posiadane wpisu do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy). 

2. Potencjał kadrowy:  

Dysponowanie co najmniej 3 osobami z wykształceniem wyższym II stopnia, kierunek: filologia angielska lub 
germańska lub romańska posiadającymi uprawnienia egzaminatora certyfikatów międzynarodowych z języka 
angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego oraz minimum 2 letnie doświadczenie w egzaminowaniu uczestników 
(pełnoletnich). Do oferty należy dołączyć CV osób wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych, 
dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz pisemne oświadczenie osób o gotowości udziału  
w przedsięwzięciu przez cały okres realizacji zamówienia.  
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Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będą stanowiły oświadczenie zawarte  
w Załączniku nr 4 oraz przedłożone przez Wykonawcę razem z Formularzem Ofertowym dokumenty: CV osób wraz  
z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz 
pisemne oświadczenie osób o gotowości udziału w przedsięwzięciu przez cały okres realizacji zamówienia. 

3. Potencjał techniczny: 

Dysponuje na dzień składania ofert potencjałem organizacyjno-technicznym do wykonania zamówienia (tj. salami  
egzaminacyjnymi na terenie woj. dolnośląskiego i egzaminatorami spełniającymi wymagania niniejszego 
zamówienia). 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę 
wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 4 do Formularza Ofertowego. 

4.  Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę 
wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do Formularza Ofertowego. 

5. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania (dokładny opis w punkcie V ppkt. 2  
poniżej). 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę 
wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 4 do Formularza Ofertowego. 

 

 

Oferenci nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 

 

V. WYKLUCZENIA 

 

W procedurze nie mogą brać udziału podmioty, które:  

1. Są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, opisane w punkcie IV pkt. 4 powyżej. 

2. Należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: 
 Wykonawców będących osobą fizyczną, których prawomocnie skazano za przestępstwo: 

  o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  
– Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  
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 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny,  
- skarbowe, 
  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769). 

 Wykonawców, którzy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub 
którzy zataili te informacje lub nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

 Wykonawców, którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające  
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 Wykonawców, którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 Wykonawców, którzy z innymi wykonawcami zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych. 

 Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933). 

 Wykonawców, wobec których orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 

 Wykonawców, w stosunku, do których  otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku 
lub sąd zarządził likwidację ich  majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260 z późn. zm.) lub których upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 poz. 791). 

  Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 

 Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

 Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę 
wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 4 do Formularza Ofertowego. 
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VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

 
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące 
kryteria oceny: 
 

Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów (waga) 
a. Kryterium 1 – Cena  50 (50%) 
b. Kryterium 2 – Jakość 25 (25%) 
c. Kryterium 3 – Znaki Jakości 25 (25%) 

SUMA 100 (100%) 
 
 
 
Opis sposoby wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty: 
 
a) Kryterium Cena - najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna 
odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 
 

cena oferty najniższej x 50 
Liczba punktów oferty =          -------------------------------------  

cena oferty ocenianej 
 
Liczba punktów oferty zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 50 punktów. 
 
 

b) Kryterium Jakość - przez jakość rozumie się należyte wykonanie usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia  
tj. przeprowadzenie bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub innych równoważnych  
na poziomie biegłości językowej A lub B lub C (również na poziomach A2 i/lub B1/B2 i/lub C1/C2) - zgodnie  
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego / języka niemieckiego / języka 
francuskiego w przeciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
Oferenta jest krótszy, to w okresie od początku prowadzenia jego działalności, potwierdzonej przedłożonymi 
referencjami, przy czym za należyte wykonanie jednej usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia rozumie się 
należyte przeprowadzenie bezstronnego międzynarodowego egzaminu certyfikującego TELC lub innego 
równoważnego na poziomie biegłości językowej A lub B lub C (również na poziomach A2 i/lub B1/B2 i/lub C1/C2) 
z języka angielskiego / języka niemieckiego / języka francuskiego dla jednej osoby. 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym schematem: 

0  - należycie przeprowadzonych egzaminów zgodnych z przedmiotem zamówienia: 0% (0 pkt.) 
1 – 399 należycie przeprowadzonych egzaminów zgodnych z przedmiotem zamówienia: 5% (5 pkt.) 
400 – 699 należycie przeprowadzonych egzaminów zgodnych z przedmiotem zamówienia: 10% (10 pkt.) 
700 – 999 należycie przeprowadzonych egzaminów zgodnych z przedmiotem zamówienia: 15% (15 pkt.) 
1000  - 1399 - należycie przeprowadzonych egzaminów zgodnych z przedmiotem zamówienia: 20% (20 pkt.) 
1400 - i więcej należycie przeprowadzonych egzaminów zgodnych z przedmiotem zamówienia: 25% (25 pkt.) 

  

Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Referencji potwierdzających należyte wykonanie usługi  
i informacji w nich zawartych wraz z załącznikiem numer 3: „Jakoś  - wykaz referencji”. Ocenie nie podlegają 
referencje udzielone oferentowi przez osoby indywidualne. 
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c) Kryterium Znak jakości - Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę posiadanych certyfikatów/akredytacji, 
„Znaku jakości” (np. Certyfikat ISO 29990:2010,  Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN 
ISO 900:2009), Certyfikacja VCC Akademia Edukacyjna, Znak Jakości TGLS Quality Alliance, Pearson Assured, Standard 
Usługi Szkoleniowo – Rozwojowej PIFS SUS 2.0, Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN 
ISO 9001:2015), i inne podobne). 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym schematem: 

Brak znaku jakości: 0% (0 pkt.); 

 1 znak jakości: 10% (10 pkt.); 

 2 znaki jakości i więcej: 25% (25 pkt.); 

 

 Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie dołączonych do Formularza ofertowego kopii dokumentów 
potwierdzających posiadanie przez Oferenta danego „Znaku jakości”. 

   

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca 
sumę punktów otrzymanych ze wszystkich kryteriów. 
 
Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 
 

VII. ODRZUCENIE OFERTY 

 

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego; 

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym 
postępowaniu; 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje; 

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; 

e) złoży ofertę po terminie.  

2. Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny  
za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając 
wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył 
wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz  
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony 
prawnej. 

4. Decyzja Zmawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 
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VIII. WADIUM/ WEKSEL IN BLANCO - ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Wadium  
 
1. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed 

upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem 
tysięcy złotych 00/100) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: 44 1090 2705 0000 0001 3292 
6016 prowadzony przez BZ WBK z dopiskiem w tytule wpłaty: „Wadium – Przeprowadzenie egzaminów TELC lub 
równoważnych w ramach projektu nr RPDS.10.03.00-02-0004/17”.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty 
3. wadium. 
4. Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie 

związania ofertą. 
5. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy  

z wyłonionym Wykonawcą. 
6. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych zapytaniu ofertowym.  

 

Weksel In blanco 

Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania 
umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco, który to weksel Zamawiający 
będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia 
Wykonawcy wynikającego z umowy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności,  
w tym należności dochodzonych tytułem kar umownych, odszkodowań i roszczeń w związku z nieprawidłowym 
wykonaniem umowy lub brakiem jej wykonania. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi 
klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. 

Zwrot weksla nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia 
następujących przesłanek: 

 Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru. 

 Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych 
przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę. 

 

IX.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY 

 
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na 

wzorze oferty - Formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zapytania). 

2. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do Formularza ofertowego (załącznik nr 1): 
a) Wypis CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu 
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie (jeżeli dotyczy); 

b) Oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 
do niniejszego Zapytania);  

c) Dokumentów potwierdzających posiadane uprawnień do przeprowadzania bezstronnych 
międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych TELC lub równoważnych na poziomie A lub B lub C 
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (np. kopie akredytacji /licencji/ status 
ośrodka egzaminacyjnego, itp.); 
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d) Dokumentów potwierdzających posiadane wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego 
przez Wojewódzki Urząd Pracy; 

e) Dokumentów potwierdzających spełnienie potencjału kadrowego: CV osób wraz z oświadczeniem  
o przetwarzaniu danych osobowych, dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje oraz 
pisemne oświadczenie osób o gotowości udziału w przedsięwzięciu przez cały okres realizacji 
zamówienia; 

f)           Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do 
niniejszego Zapytania); 

g) Potwierdzenie wpłaty wadium; 
h) Jakość - wykaz referencji (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania);  
i)           Kopie referencji  potwierdzających należyte wykonanie usługi (jeśli dotyczy); 
j)           Kopii dokumentów potwierdzających posiadanie „Znaku jakości” (jeśli dotyczy); 

   

3. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan dokumentacji - 
sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym, w tym pkt. 4 poniżej – w formacie PDF.  

4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte/złączone, zaś oferta podpisana przez 
Wykonawcę (osobę upoważnioną). 

5. Oferta powinny zostać dostarczone: 

  osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby biura Zamawiającego:  

PRETENDER Adrian Wronka 
ul. Piotrkowska 173, lok.102  
90-447 Łódź 
z dopiskiem na kopercie: „Oferta na egzaminy -  Dotyczy projektu: RPDS.10.03.00-02-0004/17” 

lub 

 drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: mnowak@pretender.pl 
W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta na egzaminy -  Dotyczy projektu: RPDS.10.03.00-02-
0004/17” 
 
Termin złożenia oferty: 15 MARZEC 2018  do godziny 23:59. Decyduje data i godzina wpływu do 
Zamawiającego. 

6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 

7. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą 
ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający.  
W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający 
unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.  

9. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym,  

Monika Nowak: nr tel.:  574922226 ;   e-mail: mnowak@pretender.pl 

 

X.  INFORMACJE DODATKOWE:  

 

1. Dokładne miejsce, terminy i godziny egzaminów ustalone zostaną z Zamawiającym. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego w załączniku nr 3 wykazu referencji 
oraz do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartym 
w załączniku nr 3 oraz treścią referencji dostarczonych przez Oferenta wraz z Ofertą.  



 

 

 

 

 

 

St
ro

na
 1

0 

3. Oferent akceptuje, że terminowa zapłata za usługę uzależniona jest od posiadania przez Zamawiającego 
środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu, pochodzących z dotacji na realizację 
projektu. W związku z tym Oferent oświadcza, że w przypadku opóźnień z zapłatą za zrealizowanie usługi nie 
będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń. 

4. Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu. W przypadku powstania wątpliwości czy wskazany przez Oferenta egzamin 
certyfikacyjny równoważny (równoważny odpowiednik) spełnia kryteria równoważności wskazane  
w niniejszym zapytaniu ofertowym Zamawiający może żądać od Oferenta dodatkowych wyjaśnień oraz 
dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów.   

5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego 
terminu składania ofert. 

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną 
najwyższą liczbę punktów. 

7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty 
Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności  
w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 30% wartości zamówienia 
określonego w umowie zawartej z Wykonawcą, na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług do 
usług świadczonych w ramach przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym, na 
warunkach wskazanych w umowie zawartej z Wykonawcą.  

9. Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. 
następujące zapisy: 

 przewidujące karę umową za opóźnienie w przeprowadzeniu egzaminów do łącznej wysokości 50%  łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy;  

 przewidujące karę umowną za  niewykonanie danego egzaminu, całej lub części Umowy, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, do wartości 80% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,  

 przewidujące karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub  
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego   
a także za rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do 
30% wynagrodzenia Wykonawcy za egzamin lub egzaminy, które nie zostały zrealizowane; 

 przewidujące kary umowne za naruszenie przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie, a także  
w przypadku podjęcia przez Wykonawcę działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających 
Zamawiającemu prawidłową realizację Projektu, do  30 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, 

 przewidujące na rzecz Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy za egzamin lub egzaminy, które nie zostały 
zrealizowane; 

 przewidujące kary umowne za uznanie  przez Instytucję Zarządzającą kosztów przeprowadzenia Egzaminów   
i innych poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z przeprowadzeniem Egzaminów  
za niekwalifikowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości równej sumie wszystkich 
kosztów uznanych przez Instytucję Zarządzającą za niekwalifikowane wraz z odsetkami, które Zamawiający 
zobowiązany będzie zwrócić Instytucji Zarządzającej zgodnie z pismem otrzymanym przez Zamawiającego  
od Instytucji Zarządzającej; 

 przewidujące rozszerzenie odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy 
odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc); 

 zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy; 

 zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych (odszkodowanie uzupełniające); 

 zastrzegające możliwość niezwłocznego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:  
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a. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, w realizacji 
przedmiotu umowy (w tym m.in. niezgodnie z ustalonymi terminami) a także nieuwzględniania 
dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy, 

b. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą poszczególnych wydatków związanych  
z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia 
Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy,  

c. odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia przez Zamawiającego wszelkich formalności. 

10. Zamawiający informuje, że płatność uzależniona będzie od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego 
środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym 
uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.  

11. Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania wykonawcy zaliczek, uzależnionych m.in. harmonogramu 
realizacji przedmiotu zamówienia, od postępu i prawidłowości realizacji zamówienia oraz kompletności 
i poprawności przedkładanych przez wykonawcę dokumentów. Jednakże w każdym przypadku decyzja  
o wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego.  

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych.  
W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które 
wzięły udział w egzaminach 

13. Z uwagi na możliwość wystąpienia zmian w trakcie realizacji projektu Zamawiający informuje, a Wykonawca, 
który składa ofertę akceptuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość 
dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  

a. Zmiany terminu realizacji umowy; 

b. Zmiany harmonogramu realizacji umowy (egzaminów); 

c. Zmiany ostatecznej liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych, a w konsekwencji 
liczby przeprowadzonych egzaminów w ramach umowy; W przypadku zmiany liczby osób, zmianie 
ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w egzaminach; 

Nadto w umowie zostanie przewidziana możliwość udzielenia Wykonawcy, zamówień uzupełniających,  
do wartości maksymalnie 30% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą, na 
usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług do usług świadczonych w ramach przedmiotu 
zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym, na warunkach wskazanych w umowie zawartej 
z Wykonawcą; 

14. Warunkiem dokonania zmian wskazanym w punkcie X ustęp 13 pkt. a-c jest przekazane drogą e-mail przez 
Zamawiającego informacji do Wykonawcy o planowanych zmianach. Adresy e-mail do kontaktów między 
Zamawiającym, a Wykonawcą zostaną ujęte w umowie na wykonanie usługi. 



 

 

 
 

 


