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NIP: 583-25-58-844, REGON: 191627386
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ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie częściowe

Nr 15/2018/K089

W związku z realizacją projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy POWR.03.01.00-00K089/16-00 zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przeprowadzenie egzaminów języka
angielskiego LCCI IQ (London Chamber of Commerce and Industry, International Qualifications):
English for Bussines, level 2 dla studentów kierunków dla studentów kierunków Bezpieczeństwo
Wewnętrzne, Prawo, Prawo w Biznesie.
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (dalej jako WSB w Gdańsku) jest uczelnią biznesową należącą do
grona niepublicznych uczelni, która stawia sobie za cel przede wszystkim wysoką jakość kształcenia.
Jednocześnie dba o rozwój oferty edukacyjnej kształtowanej w oparciu o wieloletnią obserwację
potrzeb rynku pracy. Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze zamówienie będzie udzielone zgodnie z Zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września
2016 r.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych z późn. zm.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów języka angielskiego LCCI IQ (London
Chamber of Commerce and Industry, International Qualifications): English for Bussines, level 2 dla
studentów kierunków dla studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w
Biznesie.
3.1 Opis projektu
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji
studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w
biznesie”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów
kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie poprzez udział w Programie Rozwoju
Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.
3.2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów języka angielskiego LCCI IQ (London
Chamber of Commerce and Industry, International Qualifications): English for Bussines, level 2 dla
Projekt: „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
POWR.03.01.00-00-K089/16

studentów kierunków dla studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w
Biznesie, łącznie dla do 14 osób w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Egzaminy może przeprowadzić wyłącznie centrum egzaminacyjne posiadają uprawnienia umożliwiające
przeprowadzenie egzaminów LCCI IQ, tj. są akredytowanym centrum egzaminacyjnym LCCI IQ.
3.3 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w terminie do 30.04.2018 r.
3.4 Czas, liczba godzin

W wyżej wskazanym okresie zrealizowany egzaminów języka angielskiego LCCI IQ (London Chamber of
Commerce and Industry, International Qualifications): English for Bussines, level 2, łącznie dla do 14
osób.
Terminy szczegółowe egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego.
3.5 Zakres zadań Wykonawcy w ramach usługi, o której mowa w niniejszym zapytaniu obejmować będzie:
a) przeprowadzenie egzaminów języka angielskiego LCCI (London Chamber of Commerce and Industry,
International Qualifications) English for Bussines, level 2 dla studentów kierunków Bezpieczeństwo
Wewnętrzne, Prawo, Prawo w Biznesie;
b) powiadomienie studentów zdających egzamin o jego przebiegu, terminie i wymaganiach, które
muszą być spełnione, aby podejść do egzaminu;
c) powiadomienie studentów zdających egzamin o wynikach egzaminu i przekazanie im certyfikatów
wydanych przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową.
3.6 Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Nadzór prowadzony przez Wykonawcę:
a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad
realizacją usługi,
b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się
problemach w realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za usługę,
Nadzór prowadzony przez Zamawiającego:
a) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia wszelkich ankiet
ewaluacyjnych i oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji usługi,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanej usługi.

3.7 Dokumentacja

Wykonawca jest zobowiązany do:
• prowadzenia list obecności studentów na egzaminach na formatkach przekazanych przez
Zamawiającego; listy powinny być czytelne, nie powinny być korygowane ani poprawiane (brak
możliwości użycia korektora)
• umieszczenia informacji o projekcie w miejscu prowadzenia egzaminów zgodnie z wytycznymi
oznaczania projektów przekazanymi przez Zamawiającego.
3.8. Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani wariantowych.
3.9 Kod CPV
IV.00.00.0 – 4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
• posiadają uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie egzaminów LCCI IQ, tj. są akredytowanym
centrum egzaminacyjnym LCCI IQ.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na
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podstawie oświadczeń oraz kopii dokumentu nadającego Wykonawcy uprawnienia umożliwiające
przeprowadzenie egzaminów LCCI IQ, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów
potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
4. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie
może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z
możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą
Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie 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) lub
• kapitałowo (w szczególności 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; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pomocnika).
5.
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź
likwidacji.
V. DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien
przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana
kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia(w tym
podatek VAT, itp.),
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym.
b) potwierdzonego za zgodność z oryginałem kopię dokumentu nadającego Wykonawcy
uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie egzaminów LCCI IQ.
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1.
Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 28 marca 2018 r. do godziny
24.00 drogą elektroniczną na adres kompetencje@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe nr 15/2018/K089” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w
Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.
2.
Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3.
Wykonawca może zgłosić tylko jedną ofertę.
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VII. KRYTERIUM OCENY I SPOSÓB OCENY

1.

Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu.
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Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na
podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o
następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
KRYTERIUM

WAGA (%)

Cena ofertowa brutto*

100

* pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto – zawierającą wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy).
Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga/ C R
P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej
Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w
budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze
względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy
złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich
do negocjacji.
2.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w
sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
3.
Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
VIII. UWAGI KOŃCOWE

1. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i trwały oraz czytelnie
podpisana przez osobę właściwą do reprezentowania Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku niespełnienia wymagań
zawartych w zapytaniu ofertowym.
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4. Ważność oferty nie może być krótsza niż 30 dni od terminu złożenia oferty.
5. KARY UMOWNE – karą umowną za niewykonanie przez Wykonawcę całości Zamówienia w
terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu jest brak zapłaty i wpłata na rzecz Zamawiającego kwoty
będącej 10% wartości złożonej przez Wykonawcę oferty. Kara umowna nie ma zastosowania w
przypadku nie wykonania części lub całości zamówienia z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Strona | 5
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
9. Dodatkowych wyjaśnień udziela Pani Kamila Małyszko – tel.: 58 522-77-79, e-mail:
kmalyszko@wsb.gda.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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