Projekt „Mazowieckie kompetencje językowe” nr RPMA.10.02.00-14-4910/16 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Warszawa, dn. 23.11.2018
MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu K. Bandzul Sp. j.
ul. Mickiewicza 1/50, 21-040 Świdnik
e-mail: biuro@szkoleniamasters.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
§ 1 Postanowienia ogólne
1.1. Zamówienia jest realizowane przez MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu K. Bandzul sp. j., NIP
9462128839, zwany dalej Zamawiającym.
1.2. Zamówienie jest przeprowadzane w ramach projektu „Mazowieckie kompetencje językowe” nr
RPMA.10.02.00-14-4910/16 zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działania 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
1.3. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami). Do niniejszego Zapytania
Ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy.
1.4. Postępowanie prowadzone jest w formie postępowania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020”.
§2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów językowych
TOIEC lub TELC, lub innego równoważnego, na poziomach od A1 do B2 z języka angielskiego oraz języka
niemieckiego dla uczestników kursów językowych realizowanych w ramach projektu pt. „Mazowieckie
kompetencje językowe” nr RPMA.10.02.00- 14-4910/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie
województwa mazowieckiego.
2.2. Zamówienie zostało podzielona na dwie części i w szczególności obejmuje przeprowadzenie
certyfikowanych egzaminów- łącznie dla ok. 336 osób na poszczególnych poziomach znajomości języka:
Część I:
a) z języka niemieckiego na pozimomie A1 – ok. 36 osób
Część II:
b) z języka angielskiego na pozimomie A1 – ok. 156 osób
c) z języka angielskiego na pozimomie A2 – ok. 132 osób
d) z języka angielskiego na pozimomie B1 – ok. 12 osób
2.3. Podana liczba osób mająca przystąpić do certyfikowanego egzaminu może nieznacznie się zmienić, gdyż
liczba ta jest zależna od przebiegu kursów językowych prowadzonych przez Zamawiającego.
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2.4. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie egzaminu TOIEC lub TELC, lub innego
równoważnego, posiadającego następujące cechy:
a) wpisuje się w system certyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) określany
również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL lub CEF);
b) adresowany dla dorosłych uczestników kursów językowych;
c) sprawdza umiejętności min. :
• rozumienia tekstu czytanego,
• rozumienia tekstu słyszanego,
• znajomości słownictwa,
• znajomości struktur gramatycznych.
d) efektem egzaminu jest wydanie odpowiedniego certyfikatu znajomości języka w oparciu o ESOKJ.
2.5. W ramach zamówienia Wykonawca ponosi koszty za następujące elementy organizacji egzaminów:
a) zapewnienie warunków lokalowych w porozumieniu z Zamawiającym;
b) dojazd do wskazanego przez Zamawiającego miejsca odbywania się egzaminów (znajdującego się na
terenie województwa mazowieckiego);
c) wynagrodzenie egzaminatorów;
d) koszty ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia egzaminatorów;
e) inne niezbędne elementy do przeprowadzenia egzaminów (np.: papierowe arkusze egzaminacyjne, sprzęt
audio, itp.);
f) koszty związane z wydaniem oraz dostarczeniem do uczestników certyfikatów.
2.6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni możliwość przeprowadzenia egzaminów w kilku
edycjach - terminach.
2.7. Przedmiot zamówienia określa kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 80000000-4 Usługi
edukacyjne i szkoleniowe.
2.8. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018 r.
2.9. Zamawiający zastrzega ewentualność wydłużenia terminu realizacji zamówienia.
§3 Warunki udziału w postępowaniu
3.1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący akredytowanymi ośrodkami
egzaminującymi, posiadający uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów, stanowiących przedmiot
zamówienia.
3.2. Wykonawcy ubiegający się o przyznanie przedmiotu zamówienia muszą znajdować się w dobrej sytuacji
ekonomicznej i finansowej, zapewniającej poprawną realizację zamówienia.
3.3. Wykonawcy nie mogą być powiązani, ani kapitałowo, ani osobowo z Zamawiającym.
3.4. Przez powiązania kapitałowo-osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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;
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub w
linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą,
jego zastępcą prawnym, lub członkami organów zarządzających, lub organów nadzorczych Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
e) pozostawaniu przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku
pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
f) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności.
3.5. Oferent jest zobowiązany udokumentować spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie
stosownych oświadczeń znajdujących się w składanej ofercie.
3.6. Zamawiający przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia może poprosić
Wykonawcę o przedstawienie stosownych dokumentów poświadczających akredytację na przeprowadzenie
certyfikowanych egzaminów.
§4 Zasady składania ofert
4.1. Ofertę należy sporządzić w formie papierowej, w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według części wymienionych w §2 pkt
2.2.
4.2. Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
4.3. Wszelkie dodatkowe, poza wskazanymi powyżej, załączone dokumenty nie będą brane pod uwagę
podczas procesu oceny oferty.
4.4. Oferty należy dostarczyć:
a) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres -MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu K. Bandzul Sp. j., ul.
Mickiewicza 1/50 21-040 Świdnik
lub
b) mailowo na adres: biuro@szkoleniamasters.pl
4.5. Ofertę należy dostarczyć do 06.12.2018 r.
4.6. Za datę przekazania oferty rozumie się datę wpływu przesyłki do Zamawiającego. Oferty, które wpłynęły
po terminie określonym w pkt. 4.5. nie będą rozpatrywane.
4.7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
§5 Proces oceny ofert
5.1. Zamawiający oceni otrzymane oferty pod względem poniższych kryteriów formalnych:
a) kompletności, tj.:
• załączenia wszystkich wymaganych w §3 dokumentów, zgodnie z określonymi tam zasadami;
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podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta wraz z pieczęciami firmowymi i
imiennymi (jeśli dotyczy) w wymaganych miejscach;
• uzupełnione wszystkie informacje na Formularzu oferty, w wyznaczonych do tego miejscach;
• zgodność załączników z wzorami.
b) spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.:
• sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia. Weryfikacja na podstawie
oświadczeń zamieszczonych w formularzu oferty;
• brak powiązań z osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. Weryfikacja na podstawie oświadczeń
zamieszczonych w formularzu oferty.
•

5.2. Zamawiający oceni wszystkie otrzymane oferty, przyznając im punkty, według poniższych kryteriów
oceny:
a) cena oferty – waga 100%.
Weryfikacja na podstawie Formularza oferty .
Punktacja wyliczana w oparciu o wzór:
100 punktów x (jednostkowa cena netto najtańszej oferty / jednostkowa cena netto ocenianej oferty).
5.3. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.
5.4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty/najkorzystniejszych ofert spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta/oferty z najwyższą liczbą
punktów.
5.5. Zamawiający dokona opisanej w §5 oceny oferty dla każdej z części zamówienia osobno.
§6 Warunki Umowy
6.1. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zaproszony do podpisania umowy z
Zamawiającym w terminie ustalonym przez Strony.
6.2. Wykonawca podpisując umowę zobowiąże się do należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z
opisem zawartym w Zapytaniu Ofertowym.
6.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem warunków zawartych w ofercie Wykonawcy oraz w
Zapytaniu Ofertowym i w załącznikach Zapytania Ofertowego.
6.4. Zamawiający ma 30 dni na dokonanie płatności na poczet wystawionej faktury przez Wykonawcę.
6.5. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy:
a) zmiana Wykonawcy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca z którym została zawarta umowa
wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy
zawarta z innym Wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy Wykonawca musi wykazać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym w
zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Wykonawca. Nowy Wykonawca musi także wykazać brak
podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. Nowy Wykonawca odpowiada
solidarnie z dotychczasowym Wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany.
b) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie zrealizować egzaminów w
wyznaczonym terminie z powodu niemożności spełnienia warunków realizacji umowy, których nie dało się
przewidzieć z należytą starannością. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o
uzasadniony powyższymi okolicznościami okres.
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§7 Informacje dodatkowe
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny.
7.2. 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.
7.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje
Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór
wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców wg punktacji z listy
rankingowej.
7.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
7.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego do
upływu terminu składania ofert. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie
przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian.
7.6. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.7. Załącznikiem do niniejszego Zapytania ofertowego jest:
a) Formularz Oferty

