
 
 

1 

Jaworzno, 01.06.2018 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 

nr 1/RR/RPPM.05.05.00-22-0146/16 
 
dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminów TOEIC (na poziomie B+ business English) 
oraz egzaminów WiDaF (na poziomie A) w ramach projektu pt. „Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość” nr 
RPPM.05.05.00-22-0146/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 05.05. Kształcenie 
ustawiczne.  
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno 

 
II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 
Karolina Sufin  
telefon: 515-829-461 
e-mail: biuro@cargo.edu.pl 

 
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia egzaminów językowych w ramach projektu pt. „Kluczowe 
kompetencje inwestycją w przyszłość”: 

 Egzamin z języka angielskiego: TOEIC na poziomie B+ business english oraz  
 Egzamin z języka angielskiego niemieckiego WiDaF na poziomie A 

potwierdzających nabyte kwalifikacje z zakresu kursów językowych realizowanych w ramach ww. projektu. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie egzaminów wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu 
potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego oraz „Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne” dla 
Uczestników/czek Projektu pn. „Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość” nr RPPM.05.05.00-22-0146/16, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Przez egzamin TOEIC/WiDaF Zamawiający rozumie egzamin z języka angielskiego/niemieckiego, który: 

 wpisuje się w system certyfikacji stworzony w oparciu o ESOKJ, 
 adresowany jest do dorosłych Uczestników/Uczestniczek kursów, 
 weryfikuje umiejętności posługiwania się językiem niemieckim/angielskim na poziomie A oraz B + business 

english zgodnym z ESOKJ, 
 opisuje i klasyfikuje umiejętności i kompetencje językowe wykorzystywane w życiu codziennym i w pracy,  
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 składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej oraz sprawdza cztery sprawności językowe tj.: rozumienie tekstu 
słuchanego, rozumienie tekstu czytanego w tym znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, 
umiejętności czytania i mówienie,  

 efektem zdanego egzaminu jest wydanie certyfikatu. 
 
Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części: 
Część I - Usługa egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu języka angielskiego TOEIC na poziomie B+ 
business english dla 10 osób 
Część II - Usługa egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu języka niemieckiego WiDaF na poziomie A 
dla 10 osób 
 
Termin realizacji usługi. 
Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018r. 
Dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z Zamawiającym. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji zamówienia. 
Egzaminy będą się odbywały w tygodniu w dni robocze w godzinach rannych lub popołudniowych i/lub w weekend 
(sobota i niedziela) – w zależności od potrzeb i możliwości uczestników projektu (wśród których znajdują się osoby 
pracujące). 
 
Miejsce realizacji usługi. 
Usługa będzie realizowana na terenie województwa pomorskiego, w miejscowościach wskazanych przez 
Zamawiającego.  
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zamówienie.  
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym 

języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, 
iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

 
VI. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty.  
 
VII. WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, posiadają uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów TOIEC / WiDaF (zależnie od 
części, na którą wykonawca składa ofertę), posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku: podstawę do oceny ww. warunku będzie 
stanowiło przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie, które zostało dołączone do Formularza Oferty 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania. 

2. Oferta musi zawierać formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania), a w nim podaną 
cenę (brutto) za egzamin w przeliczeniu na 1 uczestnika oraz cenę łączną za egzamin zgodnie z wzorem 
znajdującym się w załączniku nr 1  do niniejszego rozeznania. Podana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia. 
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VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu Zamawiającego w terminie do dnia 08.06.2018 r. do godziny 16:00 w 
jednej z poniższych form: 

a. pisemnej (osobiście lub listownie) – w zamkniętej kopercie, na adres Biura Projektu: 
GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
ul. Karola Darwina 17 
z dopiskiem na kopercie: „Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość” 

b. mailowo w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres:  
EFS@cargo.edu.pl   
w tytule wiadomości należy wpisać treść:  
Odpowiedź na zapytanie ofertowe „Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość” 

2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania oferty ma data i godzina jej wpływu do Zamawiającego, 
a nie data wysłania przesyłki. 

3. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt 1 nie zostaną rozpatrzone. 
 

IX. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane odpowiednimi 
logotypami: Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2. Sale, w których będą się odbywać egzaminy mają być oznaczone plakatami zawierającymi informację o tytule 
projektu, Zamawiającym i źródle finansowania z odpowiednimi logotypami: Funduszy Europejskich oraz Unii 
Europejskiej wraz z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Społecznego dostarczonymi przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego certyfikującego lub egzaminu 
zewnętrznego spełniającego kryteria określone w: "Liście sprawdzającej do weryfikacji, czy dany dokument można 
uznać za potwierdzający kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania 
kwalifikacji" zamieszczonej w załączniku nr 8 "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w 
ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" do Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać w formie telefonicznej lub e-mail informacji o: 
 frekwencji uczestników na egzaminie (w tym o absencji), 
 posiadania przez uczestników innego rodzaju zaległości związanych z uczestnictwem w egzaminach, 
 sytuacjach mających wpływ na realizację umowy w tym o przerwaniu lub rezygnacji uczestników z egzaminów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłoczne udostępnić do wglądu wszystkich dokumentów związanych z 
realizowanymi usługami na rzecz projektu, w tym do dokumentów finansowych – Zleceniodawcy oraz innym 
upoważnionym instytucjom w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się informować uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz 
realizacji projektu w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach projektu „Kluczowe kompetencje 
inwestycją w przyszłość” nr RPPM.05.05.00-22-0146/16. 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Koszty administracyjne związane z organizacją egzaminów pokrywa Zamawiający. Zamawiający każdorazowo 
poinformuje Uczestników o terminie egzaminu oraz dostarczy Wykonawcy listy Uczestników Projektu. 
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Wykonawca pokrywa koszty zapewnienia sal egzaminacyjnych, testów egzaminacyjnych, egzaminatora, pokrycia 
kosztów dojazdu egzaminatora na miejsce realizacji egzaminu oraz ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia 
egzaminatora, wydania i przesłania certyfikatów oraz ewentualne koszty dodatkowe. 

2. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznej liczby osób, które wezmą udział w 
egzaminach realizowanych w ramach projektu. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzane 
protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań oraz liczby osób, 
które wzięły udział egzaminie realizowanych w ramach projektu. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób 
biorących udział w egzaminie może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. 

 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
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Załącznik 1  
do Zapytania ofertowego nr 

1/RR/RPPM.05.05.00-22-0146/16 
Pieczątka firmowa Oferenta:  

  
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia zawartym w pkt IV w następującej cenie: 

 
UWAGI Oferenta (nieobligatoryjne): …………………………………………………………………….…………………………………………… 
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
 
Dane Oferenta do kontaktu: 
osoba wyznaczona do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel./fax .................................................................... 
e-mail:..................................................................... 
 
  

Lp. Rodzaj usługi j.m. Ilość  
Cena 

jednostkowa 
(PLN brutto) 

Wartość ogółem  
(PLN brutto) 

CZĘŚĆ I  

1. 
Usługa egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje z 
zakresu języka angielskiego – egzamin TOEIC na poziomie 
B+ business english 

osoba 10   

Wartość zamówienia – CZĘŚĆ I (PLN brutto)  

CZĘŚĆ II 

2. 
Usługa egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje z 
zakresu języka niemieckiego – egzamin WiDaF na poziomie 
A 

osoba 10   

Wartość zamówienia – CZĘŚĆ II (PLN brutto)  

Łączna wartość zamówienia (PLN brutto):  
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Oświadczenia Oferenta: 
1. Oświadczam, że całkowita wartość brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
2. Oświadczam, iż posiadam wymagane polskim prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu rozeznania rynku, 

posiadam uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów TOIEC / WiDaF1, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie 
oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.  

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz wszystkimi jego załącznikami i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

 
 
 
 

……………….…………., dnia ……………..     ………………………………….………………………. 
        (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

                                                             
1 Niewłaściwe skreślić 


