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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.3/ 2017/3 
z dnia 21 lipca 2017 r. 

po zmianach 

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze w związku z realizacją 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 zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i 
przeprowadzenie egzaminów TOEIC Bridge i TOEIC Listening & Reading lub równoważny z języka 
angielskiego oraz egzaminów TELC Deutsch lub równoważny z języka niemieckiego dla osób dorosłych 
oraz wydanie certyfikatu zgodnie z Europejskim Systemem  Opisu Kształcenia Językowego na terenie 
woj. Podkarpackiego w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego. 

I. 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 
 

II. Podstawa prawna – określenie trybu zamówienia   

Opracowanie przygotowane zostało na podstawie poniższych dokumentów: 

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

2. Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020.   

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. )  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w 
trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności  w ramach projektu pn.: „Znam język 
– mogę więcej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014–2020, Osi priorytetowej XI Jakość edukacji i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 
Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Numer projektu: 
RPPK.09.03.00-18-0110/16, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209 tys. euro. 

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:  

1. Zamieszczono w bazie konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnoscśći.funduszeeuropejskie.gov.pl;  

2. Strona www Zamawiającego: http://www.altum.pl; 

mailto:altum@altum.pl
https://bazakonkurencyjnoscśći.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.altum.pl/
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3. Tablica ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego. 
 

III. Kod wspólnego słownika zamówień CPV 

CPV80580000-3 oferowanie kursów językowych 
CPV80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

CPV80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem Zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów językowych: z 

języka angielskiego i języka niemieckiego oraz wydanie certyfikatu zewnętrznego 

potwierdzającego zdobycie przez uczestnika/uczestniczkę projektu określonego poziomu 

biegłości językowej ( j. angielski - certyfikat TOEIC Bridge i TOEIC Listening & Reading lub 

równoważne, j. niemiecki  - certyfikat TELC Deutch lub równoważny), zgodnie z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

Egzamin zewnętrzny ma na celu potwierdzenie zdobycia przez Uczestników Projektu określonego 
poziomu biegłości językowej uzyskanej w ramach szkoleń w zakresie języka angielskiego lub języka 
niemieckiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie egzaminu TOEIC Bridge i TOEIC Listening & Reading 
lub równoważny z języka angielskiego i/lub egzaminu TELC Deutsch lub równoważnego z języka 
niemieckiego wpisującego się w Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz wydanie 
certyfikatów dla 240 uczestników z j. angielskiego, i /lub 60 certyfikatów z j. niemieckiego. 

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym, 
m.in. osoby w wieku 50 + i więcej, osoby niepełnosprawne. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Przedmiotem postępowania jest: 

1) część I- przeprowadzenie 240 egzaminów z języka angielskiego tj.: 

a) 180 egzaminów TOEIC Bridge lub równoważne, 

b) 60 egzaminów TOEIC Listening & Reading lub równoważne, 

2) część II - przeprowadzenie 60 egzaminów TELC Deutsch lub równoważnego z języka 

niemieckiego. 

4. Każda z części zamówienia składa się z następujących etapów: 

a. przeprowadzenie egzaminów TOEIC Bridge/ TOEIC Listening & Reading lub 

równoważny /TELC Deutsch lub równoważny zgodnie z ESOKJ przez licencjonowanych 

egzaminatorów/administratorów ETS, posiadających doświadczenie w 

przeprowadzaniu ww. egzaminów, 

b. egzaminy TOEIC/TLC DEUTCH lub równoważny muszą zostać przeprowadzone w 

sposób w jaki są przeprowadzane przez instytucję certyfikującą uprawnioną do 

nadawania kwalifikacji i wydawania certyfikatów TOEIC/TELC Deutch lub 

równoważnych, 



 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

   
Strona 3 z 12 

c. zapewnienie materiałów  z poszanowaniem praw autorskich do przeprowadzenia w/w 

egzaminów oraz ewentualnie innych materiałów niezbędnych do prowadzenia 

egzaminów, 

d. oznaczenie materiałów i miejsca realizacji Zadania wymaganymi logotypami UE w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020, 

e. zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f. zapewnienie sal egzaminacyjnych o metrażu nie mniejszym niż 75 m2, odpowiednio 

wyposażonych w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia egzaminów, 

dostosowane do potrzeb uczestników  projektu z niepełno sprawnościami, 

g. sprawdzenie testów egzaminacyjnych po przeprowadzonym egzaminie, 

h. dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów dla uczestników/-czek ZGODNYCH Z ESOKJ 

oraz protokołów wyników z egzaminów, 

i. przekazanie Zamawiającemu listy osób, które zdały i nie zdały egzaminów 

certyfikacyjnych, 

j. prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi egzaminami (m.in. listy 

obecności, odpowiednie oznaczanie sal egzaminacyjnych) zgodnie z wzorami i 

wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego, 

k. sporządzenie protokołów poegzaminacyjnych, 

l. za egzaminy, z których zrezygnował Zamawiający i które nie zostały zrealizowane, 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje 

także zwrot poniesionych kosztów utraconych korzyści, 

m. realizator egzaminów odpowiada za wszystkie koszty związane z przeprowadzaniem 

egzaminów certyfikacyjnych na terenie całego województwa podkarpackiego. 

5. Miejsce realizacji egzaminów: województwo podkarpackie (dokładne lokalizacje wskazane 

przez Zamawiającego). 

6. Egzaminy TOEIC/TELC Deutch lub równoważny odbywać się będą w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00-21.00 oraz soboty w godz. od 8.00-16.00, zgodnie z 

harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym, nie więcej niż 10 godzin dziennie. 

7. Harmonogram egzaminów nie powinien ulegać znaczącym zmianom. Wszystkie zmiany muszą 

zostać zgłoszone i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zorganizowania sesji na życzenie w dowolnym terminie podanym przez Zamawiającego 

(również w dni wolne od pracy, a minimalna liczba uczestników w sesji organizowanej na 

życzenie nie może być niższa niż 3 osoby). 

8. Informacja o harmonogramie i ewentualnych zmianach powinna być przekazana uczestnikom 

w formie pisemnej przez Wykonawcę. 

9. Uściślenie poziomu nastąpi przy składaniu zamówienia. Zamawiający będzie zamawiał 

przeprowadzenie egzaminów systematycznie wraz z postępami realizacji projektu. 

Zamawiający nie zobowiązuje się do zamówienia maksymalnej liczby przeprowadzenia 

egzaminów wskazanej powyżej. Liczba przeprowadzonych egzaminów będzie uzależniona od 
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liczby osób, które ukończą kurs i będą się kwalifikowały do przeprowadzenia egzaminu 

końcowego. 

 

 

V. Termin wykonania zamówienia: sierpień 2017 r. –czerwiec 2018 r. 

Zamawiający będzie zamawiał przeprowadzenie egzaminów systematycznie wraz z postępami 

realizacji projektu. Zamawiający nie zobowiązuje się do zamówienia maksymalnej liczby 

przeprowadzenia egzaminów wskazanej powyżej (pkt IV). Liczba przeprowadzonych 

egzaminów będzie uzależniona od liczby osób, które ukończą kurs i będą się kwalifikowały do 

przeprowadzenia egzaminu końcowego.  

Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników/-czki projektu o terminie egzaminu oraz 

dostarczy Wykonawcy listy Uczestników/-czek projektu. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie w ramach zamówienia, musi posiadać aktualne 

uprawnienia (np. akredytację/licencję, itp.) w zakresie realizacji egzaminów: 

a) część I - TOEIC Bridge/ TOEIC Listening & Reading lub równoważny; 

b) część II - TELC Deutsch lub równoważny. 

 Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dostarczy wraz z ofertą kopię 

licencji potwierdzoną za zgodność.  

2. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy nie są powiązani  

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - przez 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, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

b. 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 stanowił Formularz 

oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań. 

3. Wykonawcy wykażą że dysponują potencjałem i doświadczeniem gwarantującym wykonanie 

niniejszego zamówienia tj. 

a) Część I : 
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Wykonawcy ubiegający się o zamówienie  dla części I są zobowiązani wykazać, że w okresie 

3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 

krótszy to w tym okresie) zorganizowali i przeprowadzili co najmniej 50 egzaminów 

certyfikacyjnych z języka angielskiego , w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem 

zamówienia /przy czym liczba przeprowadzonych egzaminów równa się liczbie 

przeegzaminowanych osób.  

b) Część II: 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia dla części II są zobowiązani wykazać, że w okresie 

3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 

krótszy to w tym okresie) posiadają doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminów certyfikacyjnych  z języka niemieckiego, w obszarze tematycznym zgodnym z 

przedmiotem zamówienia 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił wykaz 

posiadanego doświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2) wraz z dokumentami 

potwierdzającymi posiadane doświadczenie, tj. np. referencje, protokoły odbioru usług, 

itp. 

4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani wykazać, że dysponują na czas 

realizacji przedmiotu zamówienia niezbędnym potencjałem kadrowym tj.: 

Część I zamówienia: co najmniej 6 osobami posiadającymi doświadczenie w przeprowadzeniu 

egzaminów z j. angielskiego zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3), 

Cześć II zamówienia: co najmniej 2 osobami posiadającymi doświadczenie w przeprowadzeniu 

egzaminów z j. niemieckiego (egzaminatorami/administratorami) zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3), 

Egzaminatorzy/administratorzy (dotyczy części I i części II) są zobowiązani posiadać aktualne 

uprawnienia do przeprowadzania egzaminów i doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów 

- w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił wykaz 

egzaminatorów/administratorów (Załącznik nr 3) oraz dokumenty potwierdzające 

dysponowanie tymi osobami (umowa o pracę, umowa zlecenia, pisemne zobowiązanie tych 

osób o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy, itp.). 

5. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu  Wykonawca powinien przedstawić: 

Oświadczenie o niepodleganiu  wykluczeniu, w tym o braku powiązań osobowych  

i kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku  nr 

1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
VII. Kryteria oceny ofert 

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu następujące kryteria: 
a. Kryterium ceny: 
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Cena brutto (C) w zł za całość zamówienia w ramach części I lub części II zamówienia – waga: 60% 
(max. 60 pkt): 
W ramach przedmiotowego kryterium maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta (cena 
brutto) według wzoru (pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów): 
C = (CN : COB) x 60 
gdzie: 
C – cena brutto 
CN – cena najniższa spośród badanych ofert złożonych odpowiednio dla części I lub części II zamówienia 
COB – cena oferty badanej złożonej odpowiednio na część I lub część II zamówienia. 
 

b. Kryterium jakościowe: 

Doświadczenie Wykonawcy (DW): waga: 40% (max. 40 pkt.) za ilość przeprowadzonych egzaminów 
certyfikacyjnych w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia określonym w części I 
lub części II „Opis przedmiotu zamówienia” /przy czym liczba przeprowadzonych egzaminów równa się 
liczbie przeegzaminowanych osób/ w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 
okres prowadzonej działalności będzie krótszy to w tym okresie), w oparciu o dane zawarte w 
Załączniku nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie, tj. np. referencje, 
protokoły odbioru usług, itp. 
Maksymalną ilość punktów w ramach przedmiotowego kryterium otrzyma Wykonawca, który wykaże 
największą ilość przeprowadzonych egzaminów certyfikacyjnych w obszarze tematycznym zgodnym z 
przedmiotem zamówienia odpowiednio dla części I lub części II /przy czym liczba przeprowadzonych 
egzaminów równa się liczbie przeegzaminowanych osób/ w okresie 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności będzie krótszy to w tym okresie), które będą 
ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz zostaną potwierdzone dokumentami 
potwierdzającymi posiadane doświadczenie, tj. np. referencje, protokoły odbioru usług, itp. wg wzoru: 

 

Wykazana ilość przeprowadzonych egzaminów  

certyfikacyjnych z oferty badanej złożonej odpowiednio dla części I lub części 

II zamówienia 

Doświadczenie Wykonawcy (DW)= ------------------------------------------------------------- x 40  
Największa ilość przeprowadzonych  

egzaminów certyfikacyjnych spośród badanych ofert 
złożonych na część I zamówienia lub część II zamówienia 

 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów 
w ramach ofert złożonych na część I zamówienia osobno i część II zamówienia osobno w oparciu o 
ustalone wyżej kryteria. Ogólna ilość punktów osobno dla części I zamówienia i osobno dla części II 
zamówienia, zostanie obliczona wg następującego wzoru: C + DW. 
Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 
 

VIII. Wynagrodzenia 

 

Wykonawca uwzględni w ofercie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia: 
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Cena brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w 

tym w szczególności koszty pracy egzaminatorów/administratorów, sprzętu, opracowania i 

wydrukowania materiałów dla Uczestników Projektu, opłat, uzgodnień, dojazdów 

egzaminatorów/administratorów, wynajęcia sal oraz inne koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami. 

1. Rozliczenie z Wykonawcą będzie odbywało się w oparciu o prawidłowo wystawione 

faktury/rachunki, za przeprowadzone egzaminy. Podstawą do wystawienia 

faktury/rachunku jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy. Faktura 

powinna zawierać wyszczególnienie  rodzaju egzaminów i liczbę uczestników egzaminu. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności  za zrealizowany przedmiot 

zamówienia, w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Towarzystwa Altum 

Programy Społeczno - Gospodarcze , ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów, oryginału 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktury/rachunku, w trakcie 

trwania Projektu. 

4. Zamawiający zapłaci za faktycznie przeprowadzone egzaminy zgodnie z listą obecności 

dostarczoną do Towarzystwa Altum Programy Społeczno – Gospodarcze. 

5. Wykonawca przekaże niezwłocznie oryginały certyfikatów po przeprowadzonych 

egzaminach do Zamawiającego wraz z protokołem poegzaminacyjnym.  

 

IX. Dodatkowe informacje 

 

1. Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

2. Zamawiający  nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających. 

3. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej. 

4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 

5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania 

ofertowego jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 

Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie 

terminu wskazanego powyżej, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu 

ofertowym. 

8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

9. 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 
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oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych 

ofert. 

10. 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. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego 

zapytania ofertowego:  

a. Załącznik nr 1: Formularz oferty Wykonawcy.  

b. Załącznik nr 2: Wykaz przeprowadzonych egzaminów certyfikacyjnych wraz z 

dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie, tj. np. referencje, 

protokoły odbioru usług, itp.  

c. Załącznik nr 3: Wykaz doświadczenia kadry wskazanej do przeprowadzania egzaminów 

certyfikacyjnych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do dysponowania 

danym egzaminatorem/administratorem przez Wykonawcę na dzień składania ofert.  

2. Cenę oferty należy skalkulować w taki sposób, żeby obejmowała wszystkie koszty niezbędne 

do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 

wynikające z obowiązujących przepisów (np. podatek VAT, itp.). Zamawiający nie będzie 

ponosił dodatkowych kosztów a podana przez Wykonawcę cena jest stała i będzie 

obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a. dokument potwierdzający aktualne uprawnienia Wykonawcy (np. 

akredytację/licencję, itp.) do przeprowadzania ww. egzaminów certyfikacyjnych  - 

kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy;  

b. wpis do CEIDG zgodny z treścią art.38 ust.4 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej albo wpis do KRS; 

c. oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Załącznik Nr 1). W przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji - przedstawienie dokumentów potwierdzających: 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 

lub zawarcie wiążącego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności /kopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy/; 
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d. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu 

Wykonawcy lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego, zawarcie wiążącego 

porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskanie przewidzianego 

prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub 

wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w 

imieniu Wykonawcy; 

e. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy lub przedstawienie dokumentu 

potwierdzającego, zawarcie wiążącego porozumienia z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty 

zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy; 

 

XI. Miejsce i termin składania ofert.  

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 04 sierpnia 2017 r. w Biurze Projektu 

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Warszawskiej 5/7, 35-205 Rzeszów 

do godz. 8.00. 

2. Ofertę można złożyć osobiście w Biurze Projektu, drogą pocztową lub kurierem. Wyklucza się 

przesyłanie oferty  pocztą e-mail. 

3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.  

4.  Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane 

lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez 

osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy do oferty należy dołączyć 

stosowne upoważnienie. 

6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na 
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piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu winno być złożone tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie 

wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

9. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty. 

10. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. XI ust.1 niniejszego 

zapytania ofertowego nie zostaną otwarte i rozpatrzone. Oferty niekompletne nie będą 

podlegały ocenie. 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem Oferta na 

zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych w ramach projektu „Znam 

język – mogę więcej” NIE OTWIERAĆ PRZED 04 sierpnia 2017 r. godz. 8.30 

12. Otwarcie ofert nastąpi 04 sierpnia 2017 r. o godz. 8.30 

 

XII. Warunki zmiany umowy 

 

1.  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. 

2. W przypadku, gdy rzeczywista liczba egzaminów certyfikacyjnych z poszczególnych poziomów 

językowych ulegnie zmianie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany 

poziomu językowego egzaminu certyfikacyjnego na egzaminy certyfikacyjne zgodne z 

aktualnymi potrzebami bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

3. Zamawiający zastrzega, iż terminy egzaminów certyfikacyjnych mogą ulegać zmianie, 

4. Zmiana egzaminatora/administratora wskazanego w ofercie jest dopuszczalna tylko w 

przypadku zapewnienia egzaminatora/administratora spełniającego minimalne wymagania 

określone w zapytaniu ofertowym na wykazanie spełniania warunku dysponowania 

potencjałem kadrowym. 

 

XIII.  Wadium 

 

1. Zamawiający  wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości: 

a) część I zamówienia – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 

b) część II zamówienia – 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych). 

2. W przypadku składania ofert dla więcej niż jednego zadania wadia należy zsumować. 

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu, 
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- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tymże poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego nr 50 8642 1126 2012 1129 0917 0001 prowadzony przez PBS Bank,  

z adnotacją „Wadium –Znam język – mogę więcej”  lub gotówką w kasie, w siedzibie 

Towarzystwa ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze,  codziennie w godzinach 8:00 -14:00.  

6. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem  

z ofertą. 

8. W przypadku wniesienia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu  

w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

9. Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający  wniesienie wadium. 

10. W przypadku zawarcia z Wykonawcą umowy wpłacone wadium przekształca się w kaucję 

stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kaucja zostanie zwrócona w ciągu 

7 dni od zakończenia umowy (liczone od daty wypłaty ostatniej płatności na rzecz 

zleceniobiorcy). Zamawiający zatrzymuje wadium/kaucję, jeżeli: a) nie uzna umowy za 

należycie wykonaną lub b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub zwleka 

z zawarciem umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym, c) Wykonawca wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem 

sytuacji dopuszczonych w umowie. 

11.  Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom, których oferty nie zostały wybrane w 

terminie do 30 dni kalendarzowych począwszy od upływu terminu do składania ofert. Przez 

datę zwrotu rozumie się obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Wadium będzie zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęło,  o ile Wykonawca nie 

wskaże innego numeru rachunku bankowego. 

 

XIV. 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. 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów oceny ofert ( kryteriów wyboru oferty) przyjętych w niniejszym 

postępowaniu. 

2.  Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przy zastosowaniu wyłącznie kryteriów i 

metod ustalonych w Zapytaniu. 
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XV. 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. 

XVI.  Informacje dodatkowe 

 

1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów 

decyduje niższa cena.  

2. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega 

możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

4. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą telefonicznie. 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami: 

Urszula Witek tel. 667634157. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Wykaz przeprowadzonych egzaminów 

Załącznik nr 3 - Wykaz egzaminatorów/administratorów 

 


