Jarosław, 10 kwietnia 2018r.
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
NIP – 7921794406, REGON - 650894385
Biuro Projektu/osoby do kontaktu:
Tomasz Sikora – T. +48 693 107 807
Mail: tomasz.sikora@pwste.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DAG/ZO/9/04/18
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na Poziomie B1/B2
dla 33 osoby oraz egzaminu na poziomie B2/C1 dla 3 osób oraz wydanie certyfikatów TELC osobom, które
osiągnął pozytywny wynik egzaminu, dla uczestników projektu „goCreative – interdyscyplinarni specjaliści
branż kreatywnych” nr WND-POWR.03.01.00-00-K274/16-02 współfinansowanego ze środków UE
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Uczestnikami szkolenia są studenci Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
ZAMAWIAJĄCY :
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, NIP – 7921794406, REGON – 650894385.
I. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

1.

Strona internetowa Zamawiającego – www.bip.pwste.edu.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Rozeznanie rynku, zamówienie poniżej 50 tys. zł netto
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Umowie o
dofinansowanie projektu, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących na dzień opublikowania zamówienia.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Cel zamówienia
Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy spełniającego w największym stopniu uzasadnione
wymagania Zamawiającego z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców
Przedmiot zamówienia:
1) część 1 - przeprowadzenie 33 egzaminów z języka angielskiego na poziomie B1/B2
2) część 2 - przeprowadzenie 3 egzaminów z języka angielskiego na poziomie B2/C1
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Każda z części zamówienia składa się z następujących etapów:
a. Dostarczenie PAKIETÓW EGZAMINACYJNYCH i przeprowadzenie egzaminów pisemnych i ustnych zgodnie z
metodyką TELC
b. Sprawdzenie testów egzaminacyjnych po przeprowadzonym egzaminie
c. Przesłanie wyników i wystawienie certyfikatów
d. Archiwizacja materiałów i wyników
Materiały egzaminacyjne umożliwią przeprowadzenie egzaminu składającego się z części ustnej i pisemnej
powinny umożliwiać przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na poziomach wskazanych powyżej.
Kod CPV
80000000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
IV. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Dokument potwierdzający posiadanie licencji z prawem do oferowania pakietów egzaminacyjnych TELC wraz z
przeprowadzeniem dalszego procesu weryfikacji testów egzaminacyjnych i wystawienia certyfikatów oraz
archiwizacji materiałów i wyników.
V. DODATKOWE WARUNKI
I. Dodatkowe informacje
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II 1. Oferta musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w
języku polskim, na formularzu ofertowym, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 niniejszego
zapytania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie w formie pisemnej.
4. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie zamówienia ogółem, oraz cenę jednostkową za egzamin.
5. Do oferty należy dołączyć wymagane w niniejszym zapytaniu oświadczenie i inne dokumenty.
VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej na skutek
przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na
realizację przedmiotu umowy;
2) potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych Zamawiającego;
3) nastąpi zmiana harmonogramu realizacji Projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej
niniejszym zamówieniem;
4) nastąpi zmiana harmonogramu realizacji Projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania Projektu
(zmiany harmonogramu płatności).
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
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1. Formularz oferty [załącznik nr 1] z Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczeniem o
braku powiązań osobowych i kapitałowych [ww. oświadczenia zawarte są w formularzu ofertowym].
2. Parafowany wzór umowy [załącznik nr 2] i parafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [załącznik
nr 1A]
VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Z przedmiotowego postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie będą spełniać warunków
udziału w postępowaniu określonych w pkt. V zapytania ofertowego dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej
c) zdolności technicznej lub zawodowej oraz
d) braku powiązań kapitałowych.
VIII.
WZÓR UMOWY ORAZ ZMIANY UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we
wzorze umowy.
IX. DOSTAWA/Usługa:
a) Realizacja dostawy/usługi: usługa winna zostać zrealizowana w siedzibie Zamawiające, PWSTE w
Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16 w terminie od 1 do 10 czerwca 2018r. Szczegóły termin ustalony zostanie
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą po podpisaniu umowy.
X. KRYTERIA OCENY OFERT
Część I
Ocena ofert- Kryterium: Cena 80% (80 pkt); Jakościowe 20% (20 pkt)
Kryterium cena - waga maksimum – 80 pkt.
C = (C min./ C ofer). x 80 pkt.
gdzie:
C min - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert w danym zakresie kompetencji
C oferty. – zaoferowana w formularzu ofertowym cena.
Kryterium jakościowe – waga maksimum 20 pkt
Posiadanie min. 5 letnie doświadczenia w przeprowadzaniu egzaminów na Poziomie B2 i C1 (Tak-20
pkt, Nie - 0 pkt)
Podczas oceny ofert Zamawiający dokona wyceny polegającej na zsumowaniu punktów z kryteriów cenowych
oraz jakościowych. Końcową ocenę oferty będzie stanowić zsumowana liczba punktów przyznana przez
Zamawiającego za poszczególne kryteria.
XI.TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
a)

Ofertę składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w
terminie do 20 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w
Jarosławiu 37-500, ul. Czarnieckiego 16), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście. Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia oferty pocztą elektroniczną, wówczas należy załączyć podpisane skany
wymaganych dokumentów i przesłać na adres: tomasz.sikora@pwste.edu.pl
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b)

Koperta zawierająca ofertę ma być zaadresowana:
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław

z dopiskiem
Oferta na usługę szkoleniową – nie otwierać przed 20 kwietnia 2018. godz. 15.05
c)
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
d)
Otwarcie ofert będzie jawne z możliwością udziału Oferentów. Otwarcie ofert odbędzie się 20
kwietnia 2018. o godz. 15.05 w miejscu składania ofert.
X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Magdalena Leżucha, tel.
16 624 40 78, mail: magdalena.lezucha@pwste.edu.pl. Wszystkie zapytania w sprawie oferty należy kierować
wyłącznie pocztą elektroniczną na adres zamówienia.dpf@pwste.edu.pl. Zamawiający odpowie na pytania
oferentów w terminie dwóch dni roboczych, z zastrzeżeniem że odpowiedzi na pytania nastąpią nie później niż
2 dni robocze od daty końcowej składania ofert.
XI. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: zamówienie poniżej 50 tys. zł netto.
XII. UWAGI KOŃCOWE
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji zamówienia [w takim przypadku wydłuży
odpowiednio termin składania ofert], odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania
niniejszego zapytania ofertowego.

2.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania
formy pisemnej.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych
przez Wykonawców danych i informacji, w tym może zażądać stosownych dowodów.

4.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą
nieprawdziwe informacje).

6.

Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w
odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający
zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę i nie podlegał
wykluczeniu.

7.

Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

8.

Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.

9.

Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z
tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

10. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie informacji
zawartych w ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z
wymaganiami Zamawiającego.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.
15. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie upublicznione na stronie internetowej prowadzonego
postępowania stosownym protokołem z przebiegu zamówienia oraz informacją o wybranym Wykonawcy
zamieszczoną na stronie bazy konkurencyjności.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w
przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
17. Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań
wynikających
z
wymogów
realizacji
dostaw
na
rzecz
projektów
dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym
w szczególności: umożliwienie Instytucji Zarządzającej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w
Warszawie) i innym upoważnionym przez Instytucję Zarządzającą instytucjom wglądu do dokumentów
związanych z realizacją dostawy w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.
18. Termin związania ofertą wynosi 15 dni.
XIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 1A: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wykazem miejsc dostaw.
Załącznik nr 2: Wzór umowy wraz z załącznikami

…………………………………………………………………….
Zatwierdzam
[data i podpis]
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