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Ostrołęka, 14.05.2019r.
(miejscowość, data)

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przeprowadzenia egzaminu TELC lub innego równoważnego na
pełnym poziomie biegłości językowej A (A2) z języka angielskiego dla 96 uczestników projektu
W związku z realizacją projektu nr RPMA.10.02.00-14-9018/17 pt. „Centrum rozwoju kompetencji kluczowych dla
subregionu ostrołęckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, PREME sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia
egzaminów TELC lub innego równoważnego na pełnym poziomie biegłości językowej A (A2) - zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, z języka angielskiego dla 96 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.
1. Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie Rozeznania rynku, przez Zamawiającego niebędącego
zamawiającym

w

rozumieniu

Prawa

Zamówień

Publicznych,

oraz

zgodnie

z

Wytycznymi

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem

Zamówienia

jest

przeprowadzenie

egzaminów

certyfikacyjnych

TELC

lub

innych

równoważnych na pełnym poziomie biegłości językowej A (A2) - zgodnie z Europejskim Systemem
Opisu

Kształcenia

Językowego

–

z

języka

angielskiego

dla

96

Uczestników

Projektu

nr RPMA.10.02.00-14-9018/17 pt. „Centrum rozwoju kompetencji kluczowych dla subregionu ostrołęckiego”.
Termin realizacji zamówienia: 24.05.2019r. – 30.06.2019r.
Szczegółowe

terminy

przeprowadzania

egzaminów

zostaną

ustalone

przez

Zamawiającego

w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji
zamówienia oraz liczby osób dla których przeprowadzony zostanie egzamin.
Przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych będzie obejmowało:
 Przeprowadzenie Egzaminów dla Uczestników/czek Projektu,
 Zapewnienie osób przeprowadzających egzaminy (egzaminatorów) posiadających stosowne do tego
uprawnienia,
 Zapewnienie dojazdu egzaminatorów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz pokrycie
kosztów ich ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia,
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 Zapewnienie kart egzaminacyjnych (wersja papierowa), pokrycia kosztów wydania i przesłania
certyfikatów do Zamawiającego,
 Informowanie o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do
których Wykonawca jest zobowiązany,
 Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji egzaminów w oparciu
o „Zasadę równości szans Kobiet i Mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich
2014 - 2020”.
 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.
Przez egzamin certyfikacyjny równoważny (równoważny odpowiednik), Zamawiający uznaje egzamin
certyfikacyjny:
 potwierdzający poziom biegłości językowej na pełnym poziomie A (A2) - zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 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,
 przeprowadzany w wersji papierowej dla każdego z uczestników, składający się z części pisemnej
i

ustnej

(sprawdzający

różne

sprawności

językowe,

w

tym

mówienie,

słuchanie,

pisanie

oraz

czytanie).
Planowane miejsce realizacji : Ostrołęka, woj. mazowieckie.
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 możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyny.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W

postępowaniu

mogą

wziąć

udział

Oferenci,

którzy

posiadają

aktualne

uprawnienia

(np.

akredytację/licencję, itp.) przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych TELC lub
równoważnych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
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Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń zawartych w treści formularza
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w ciągu 3 dni
roboczych przedstawić dokumenty żądane przez Zamawiającego.
4. Wyłączania z udziału w postępowaniu
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia zawartego w treści formularza
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w ciągu 3 dni
roboczych przedstawić dokumenty żądane przez Zamawiającego.
5. Kryteria oceny ofert wraz ze wskazaniem ich wagi punktowej lub procentowej oraz sposób
przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
Złożone oferty oceniane będą według następujących kryteriów oceny:
CENA – waga 100% (max. 100 pkt.): ilość punktów, która zostanie przyznana danej ofercie zostanie
wyliczona w następujący sposób:
Najniższa cena za przeprowadzenie egzaminu dla 1 uczestnika
------------------------------ -----Cena za przeprowadzenie egzaminu dla 1 uczestnika z badanej oferty

x 100%

6. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty
Oferty należy składać na adres mailowy w.mazewski@preme.net.pl do dnia 21.05.2019r. (wtorek), do godz.
24.00.
a) Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Oferenta w odpowiedzi na niniejsze postępowanie.
c) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie
odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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Oferty przygotowane niezgodnie z opisanymi wyżej wymogami, w tym złożone po terminie, niekompletne,
niepodpisane, nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
7. Osoba do kontaktów roboczych
Wojciech Mażewski,
email: w.mazewski@preme.net.pl,
tel.: 668-461-333.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty.

