
 

Zielona Góra , dnia 27.02.2019 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU – EGZAMINY JĘZYKOWE 

 

w ramach projektu „LAJK – Lubuska Akademia Językowo - Komputerowa”,  

RPLB.08.03.00-0043/17-00, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3 

Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji 

zawodowych.  

ZAMAWIAJĄCY  

ASTITUM Sp. z o.o. 

Borów 52, 66-200 Świebodzin 

NIP 927 100 24 06. 

Beneficjent Projektu, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia: 

 Przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje z języka angielskiego, 

niemieckiego i francuskiego, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego 

na poziomach od A do C dla 120 osób z województwa lubuskiego. 

 I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Zamówienie do 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku, określoną w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

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

wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).  

2. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej projektu: www.astitum.pl  

3. Ofertę składać mogą Oferenci, którzy dysponują zasobami zarówno kadrowymi jak i materialnymi 

umożliwiającymi realizacje zamówienia, w tym uprawnieniami w zakresie certyfikacji kompetencji i 

kwalifikacji językowych. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Oferent podpisując ofertę jednocześnie 

oświadcza spełnienie tego warunku.  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):  

80000000-4-Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

 

 



2. Nazwa zamówienia: 

Przeprowadzenie egzaminów zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, 

potwierdzających kwalifikacje na poziomach od A do C:  

 z języka angielskiego dla 72 osób,  

 z języka niemieckiego dla 36 osób, 

 z języka francuskiego dla 12 osób.  

2.1) Opis przedmiotu zamówienia  

1. W zakres wykonywanej usługi wchodzą następujące czynności:  

a) przeprowadzenie egzaminów, w terminach wskazanych przez Zamawiającego;  

b) zapewnienie zestawów egzaminacyjnych każdorazowo dla  12 osób przystępujących do 

egzaminu w jednym  terminie  (1 grupa to 12 osób); 

c) zapewnienie  licencjonowanego  egzaminatora  lub  egzaminatorów;  

d) przygotowanie oraz dostarczenie certyfikatów, dla osób które uzyskają pozytywny wynik 

egzaminu. 

2.2) Miejsce, harmonogram i warunki realizacji  

1. Oferent musi mieć możliwość realizacji usługi na obszarze całego województwa lubuskiego.  

Miejsce realizacji usługi będzie każdorazowo określone przez Zamawiającego.  

2. Termin realizacji usług: od marca 2019  do 31 lipca 2020 roku, w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego.  

2.3). Warunki udziału w postępowaniu ofertowym  

1. O realizacją opisanej wyżej usługi mogą się ubiegać Oferenci - osoby fizyczne, osoby prawne albo 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają następujące warunki:  

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 

zamówienia;  

b) Dysponują wykwalifikowaną kadrą z kompetencjami i uprawnieniami egzaminacyjnymi; 

2.4). Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji  

1. Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami:  

- Cena brutto - waga 100%  

W ramach kryterium, zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 100.  

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Oferenci 

odpowiednio mniej punktów wg. Wzoru, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w 

ofertach cena brutto egzaminu dla jednej osoby.  

 

 



Wzór 

C =(Cmin/Cob) × 100 punktów  

gdzie:  

C = liczba punktów za kryterium ,,cena";  

Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;  

Cob = cena oferty badanej.  

2.  Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie oferty.  

III. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY  

1. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.  

2. Cenę należy podać w polskich złotych brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę złożyć należy za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@astitum.pl), poczty lub 

kuriera na adres Zamawiającego: Astitum Sp. z o.o., Borów 52, 66-200 Świebodzin, w terminie 

nieprzekraczalnym do dnia 07.03.2019, do godziny 9.00. Decyduje moment doręczenia. 

IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:  

Grzegorz Anyszko, telefon 504 213 315, e-mail: grzegorz_anyszko@wp.pl; 
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FORMULARZ OFERTY ZAPYTANIA OFERTOWEGO – EGZAMINY JĘZYKOWE 

 

skierowany do: Astitum Sp. z o.o., Borów 52, 66-200 Świebodzin 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 
 
 
 
 

Adres do korespondencji: 

 
 
 
 

Nr NIP 
 
 

E-mail: 
 
 

Nr telefonu: 
 
 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na realizację usługi przeprowadzenie egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, zgodnie z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomach od A do C, w ramach projektu 

„LAJK – Lubuska Akademia Językowo Komputerowa”, przedstawiam następującą ofertę cenową:  

 

Liczba przeprowadzonych egzaminów 120 

Cena jednostkowa brutto za 
przeprowadzenie egzaminu dla 1 osoby 

 
………………………… zł brutto 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

 

 
………………………… zł brutto 

 

Słownie 
 
 
 

 

Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

b) Spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. 

c) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 

d) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.  

e) Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo 

 

 

………………………………………………………………. 

Data i podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu Oferenta 

 


