
 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Rzeszów, 16.01.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.3/ 2017/1 

z dnia 16.01.2017 

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze zwraca się z zapytaniem ofertowym 

na zakup i dostawę podręczników na szkolenia językowe dla uczestników  

projektu: „Znam język – mogę więcej” Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji  

w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Termin składania ofert 

do dnia 24-01-2017 

Nazwa  i adres zamawiającego 

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze  

ul. Warszawska 5/7,  

35-205 Rzeszów 

NIP: 813-10-86-874 

e- mail: altum@altum.pl 

tel. 017 852-27-60 

 

Tryb wyboru oferty 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Harmonogram postępowania: 

- dnia 16.01.2017 r. zaproszenie do składania ofert, 

- dnia 24.01.2017 r. godzina 8:00 - termin złożenia ofert, 

- dnia 24.01.2017 r. godzina 9:00– ogłoszenie decyzji o wyborze oferty. 

Miejsce i sposób składania ofert 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena 

za komplet podręczników do nauki języka angielskiego metodą SPEAK YOUR MIND na 

poziomy A1+A2, A2, B2 oraz z języka niemieckiego metodą  RAPID DEUTSCH na poziom 

A1+A2 na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Oferta powinna zawierać 

wszystkie wymagane załączniki (Formularz ofertowy- załącznik nr 1 oraz Oświadczenie 

załącznik- nr 2). Oferta powinna być czytelna, złożona w zamkniętej kopercie w języku 

polskim i opisana w następujący sposób: dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), 

tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane 

składającego ofertę (nazwa firmy, adres), a także opatrzone napisem „Nie otwierać przed 

dniem 24.01.2017 r.”, złożona w Biurze Projektu Towarzystwo Altum Programy Społeczno-

Gospodarcze przy ul. Warszawskiej 5/7, 35-205 Rzeszów. 

mailto:altum@altum.pl
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Przedmiot zmówienia  

 

CPV22110000-4 Drukowane książki 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Znam język – mogę więcej”  

nr RPPK.09.03.00-18-0110/16, Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji  

w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

polegające na zakupie i dostawie podręczników do zajęć językowych dla uczestników 

projektu. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy podręczników do zajęć językowych dla 

uczestników projektu „Znam język – mogę więcej” zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 336 kompletów podręczników 

dla uczestników szkoleń z języka angielskiego prowadzonego metodą SPEAK YOUR MIND 

i 120 kompletów podręczników dla uczestników szkoleń z języka niemieckiego 

prowadzonego metodą  RAPID DEUTSCH, realizowanych w ramach projektu pod nazwą: 

„Znam język – mogę więcej”, przygotowujących do egzaminów:  TOEIC Bridge, TOEIC 

Listening & Reading, TELC Deutsch.  

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie następujących szkoleń:  

a) język angielski - biegłość językowa na poziomie A1 + A2  

b) język angielski - biegłość językowa na poziomie A2  

c) język angielski - biegłość językowa na poziomie B2 

d) język niemiecki - biegłość językowa na poziomie A1 + A2 

zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego 

Łącznie w ramach projektu zaplanowano zakup 456 kompletów podręczników. 
Komplety podręczników muszą być nowe i nieużywane oraz wolne od wad i usterek. 

Dostawa kompletów odbędzie się na koszt własny Wykonawcy.  

 

Planuje się zakup podręczników:   

1. Z języka angielskiego uwzględniając metodę SPEAK YOUR MIND na poziomach 

według wykazu:  

a) A1+A2 dla 96 Uczestników Projektu  

Ilość: 96 kompletów poziom A1  

Ilość: 96 kompletów poziom A2  

b) A2 dla 84 Uczestników Projektu 

Ilość: 84 komplety poziom A2  
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c) B2 dla 60 Uczestników Projektu 

Ilość: 60 komplety poziom B2  

 

2. Z języka niemieckiego uwzględniając metodę RAPID DEUTSCH na poziomach 

według wykazu:  

a) A1+A2 dla 60 Uczestników Projektu  

Ilość: 60 kompletów poziom A1  

Ilość: 60 kompletów poziom A2  

Harmonogram realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: do 30  marzec 2017 r.  

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi jak również zmianę 

liczebności podręczników w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników projektu. 

 

Załączniki 

Formularz ofertowy- załącznik nr 1 

Oświadczenie – załącznik nr 2 

Dodatkowe warunki 

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez Wykonawcę oraz 

parafowana na każdej stronie. 

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.  

W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.  

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu 

ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny. 

Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

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. Zamawiający może w toku 

badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści 

złożonych ofert. 

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. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/77766
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Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Wymaga się złożenia oferty stanowiącej załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem o braku 

powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena (100%) realizacji zamówienia. 

Wykluczenia 

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe 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. 

Informacje dodatkowe 

 

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą telefonicznie.  

Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania ubiegających się o zamówienia. 

 


