ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/NCR/21/PR46

Racławice, dnia 20 kwietnia 2021 r.
dot.
Projekt:
Wniosek o dofinansowanie projektu:
„Język obcy to podstawa”
WND-RPPK.09.03.00-18-0024/19

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie egzaminu The European Language Certificates (TELC)
z języka angielskiego dla grupy maksymalnie 200 osób dorosłych
Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko,
tel./fax: 15 8415 305, NIP: 602-000-11-41, KRS: 0000182738 realizuje projekt pt. „Język obcy to
podstawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie
kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie egzaminu The European Language Certificates
(TELC) z języka angielskiego dla grupy 200 osób dorosłych.
W związku z powyższym kieruję zapytanie ofertowe do Wykonawców, którzy
w ramach projektu mogą przeprowadzić powyższy egzamin dla 200 osób dorosłych. W celu
wyłonienia Wykonawcy zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie
egzaminu TELC z języka angielskiego zgodnie z niniejszym zapytaniem.
I. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”
Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko, tel.: 15 8415 305.
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Woźniak.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności z dnia 21 grudnia 2020 r.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
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III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez uprawniony podmiot egzaminu The
European Language Certificates (TELC) z języka angielskiego dla maksymalnie 200 osób
dorosłych.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
80580000-3 Oferowanie kursów językowych.
2. Usługa objęta zapytaniem ofertowym obejmuje:
- przeprowadzenie przez uprawniony podmiot egzaminu TELC dla grupy maksymalnie 200 osób
dorosłych z języka angielskiego na poziomie A1, A2, B1 i B2, w tym:
- 71 osób – poziom A1,
- 72 osób – poziom A2,
- 33 osób – poziom B1,
- 24 osób – poziom B2.
- przeprowadzenie egzaminu w miejscowości Nisko.
- przeprowadzenie egzaminu w trzech, czterech lub pięciu wybranych terminach w dniach
wolnych od pracy (preferowana sobota).
3. Ogólna liczba uczestników może ulec zmniejszeniu w sytuacji kiedy uczestnik nie ukończy
szkolenia lub nie stawi się na egzaminie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
4. Osoby, które pomimo zgłoszenia ich na egzamin, nie przystąpiły do niego (z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego) będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu
w późniejszym terminie, bez dodatkowej opłaty na rzecz Wykonawcy.
5. Przez przeprowadzenie egzaminu rozumie się: udostępnienie w oznaczonym terminie testów
egzaminacyjnych, przeprowadzenie egzaminów, weryfikację arkuszy egzaminacyjnych po
przeprowadzonym egzaminie, wystawienie certyfikatów (wydanie wyników) i przechowywanie
danych dotyczących egzaminów.
6. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
IV.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Miejscem przeprowadzenia egzaminu będzie miejscowość Nisko.
2. Miejsce i warunki do przeprowadzenia egzaminu zapewni Zamawiający.
3. Egzamin TELC przeprowadzony zostanie w dniach wolnych od pracy (sobota/niedziela)
w trzech, czterech lub pięciu wybranych i uzgodnionych z Zamawiającym terminach, w okresie
od 29.05.2021 r. do 11.07.2021 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mogą przeprowadzić
egzaminy TELC z języka angielskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w pkt. III ust. 1 zgodnie z terminami określonymi w punkcie IV.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualne uprawnienia
(np. akredytację/licencję, itp.) do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów
certyfikacyjnych z języka angielskiego TELC na poziomach od A1 do B2 zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Warunek weryfikowany na podstawie przedłożonego
przez wykonawcę̨ wraz z ofertą (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
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wykonawcę) dokumentu potwierdzającego spełnianie ww. warunku (np. akredytacji
/licencji/statusu ośrodka egzaminacyjnego, itp.).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani
z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawcy
czynności związane z przygotowaniem oferty a Zamawiającym, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- 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.
4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki podmiotowe Wykonawca spełnił.
VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY:
1.

Oferent powinien przedstawić następujące dokumenty:
a. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b. Potwierdzenie terminu realizacji zamówienia.
c. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (np.
akredytacji /licencji/statusu ośrodka egzaminacyjnego, itp.).
2. Z Wykonawcą, który zostanie wybrany przez Zamawiającego zgodnie z kryteriami wskazanymi
w pkt. VIII zostanie podpisana umowa (załącznik nr 2) na przeprowadzenie egzaminu TELC
z języka angielskiego z zachowaniem terminów określonych w punkcie IV.
VII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie egzaminu TELC z języka angielskiego dla grupy
maksymalnie 200 osób dorosłych w trzech, czterech lub pięciu wybranych terminach spośród
określonych w punkcie IV.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oceniając złożone oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą (najtańszą) ceną
oferowaną przez Wykonawców.
2. W przypadku nie wybrania wykonawcy (np. brak oferty, odrzucenie ofert) Zamawiający
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
IX. SPOSÓB OCENY KRYTERIÓW
Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta najtańsza, pozostałe oferty otrzymają
punktów odpowiednio mniej z dokładnością 2 miejsc po przecinku zgodnie z poniższym wzorem:
P - liczba punktów:
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Najniższa oferowana Cena
P = --------------------------------------------- x 100 %.
Cena oferty badanej
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w języku
polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej.
Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione,
wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście
oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie
zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Termin ważności oferty wynosi 30 dni.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie
kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem
przez Wystawcę (osobę/osoby upoważnione).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić: nazwę, adres, telefon
Dostawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis: Oferta na przeprowadzenie egzaminu TELC
z języka angielskiego w ramach projektu „Język obcy to podstawa”.
Projekt umowy stanowiący załącznik 2 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest
równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę złożyć należy do dnia 28.04.2021 r. do godz.15:30.
a osobiście - do biura Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”, Racławice, ul. Rudnicka
15, 37-400 Nisko w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku,
b za pośrednictwem poczty/kuriera – na adres: Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”,
Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko (decyduje data i godzina wpływu),
XII. UZUPEŁNIENIE I NEGOCJACJE
1.
2.

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji
z potencjalnym Wykonawcą.

XIII. ODRZUCENIE OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1.
2.

Oferta Wykonawcy niezgodna z Zapytaniem zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje każdego Wykonawcę, który złożył ofertę
oraz przez umieszczenie informacji na stronie wskazanej przez ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .
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XIV. INFORMACJA O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. SPOSÓB
PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
Informacja o postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz publikacja Zapytania ofertowego zostały
ogłoszone na:
a stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
b stronie internetowej Zamawiającego : www.stowarzyszeniencr.pl w zakładce Zamówienia,
c wysłane do potencjalnych Wykonawców w liczbie co najmniej 3 w formie pisemnej, lub
faksem, lub elektronicznie, odpowiednio na adres, numer faksu lub adres e-mailowy
potencjalnego Wykonawcy.
XV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE
1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe,
zamieszcza na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenia Zamówienia bez
podania przyczyny.
5. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 15
8415305, lub mailem: n.c.r@wp.pl
6. Wszystkie
załączniki
w
wersji
elektronicznej
dostępne
są
na
stronie
www.stowarzyszeniencr.pl w zakładce Zamówienia.
XVI. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 Wzór umowy z Wykonawcą
Z poważaniem
Krystyna Wszołek
Prezes Stowarzyszenia „NCR”
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