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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr PIG/9.6.2/2014/2  

 

 

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór ośrodka, który 
przeprowadzi egzaminy z języka angielskiego dla uczestników projektu „Z językiem obcym na koniec świata”.  

 
realizowanego przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, na podstawie Umowy  

nr UDA-POKL.09.06.02-18-222/12-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
 

Projekt pt.: „Z językiem obcym na koniec świata” realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych 

Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 

 

 

 

 

Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego 

oraz w siedzibie Zamawiającego 
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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1 Podkarpacka Izba Gospodarcza z siedzibą w Krośnie  przy ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, zaprasza do 
składania ofert na zasadach określonych w niniejszej dokumentacji. 

1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na przeprowadzenie egzaminów z języka 
angielskiego: 

1.2.1 KET – Cambridge English: Key (poziom podstawowy A2). 

1.2.2 FCE – Cambridge English: First (poziom średniozaawansowany wyższy B2).    

1.2.3 Do egzaminu KET przystąpi: 24 pełnoletnich uczestników projektu. 

1.2.4 Do egzaminu FCE przystąpi: 72 pełnoletnich uczestników projektu. 

1.2.5 Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Krosno (woj. Podkarpackie). 

1.2.6 Termin przeprowadzenia egzaminów: grudzień 2014 r. oraz czerwiec 2015 r. Szczegółowe terminy 
zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

1.2.7 Do egzaminu w terminie grudzień 2014 r. przystąpi: 24 osoby na poziomie KET, 36 osób na poziomie 
FCE. 

1.2.8 Do egzaminu w terminie czerwiec 2015 r. przystąpi: 36 osób na poziomie FCE. 

1.2.9 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów, między innymi 
wynajem sali spełniającej wymogi przeprowadzenia egzaminu, zabezpieczenie sprzętu, koszt egzaminatorów 
oraz obsługi technicznej egzaminu. 

1.2.10 Przeprowadzenie egzaminów próbnych (pre-testing) dla uczestników projektu (24 egzaminów 
próbnych KET oraz 72 egzaminy próbne FCE). 

1.2.11 Zaznacza się, iż zarówno egzaminy, jak i egzaminy próbne mogą być orgaznizowane podczas sesji 
egzaminacyjnych otwartych, jak i zamkniętych. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o rodzaju sesji 
egzaminacyjnych, w których wezmą udział uczestnicy projektu. 

1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

1.4  Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

1.4.1 „Zamawiający” – Podkarpacka Izba Gospodarcza z siedzibą w Krośnie przy ul.  
   Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno. 

1.4.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej  
    Specyfikacji. 

1.4.3 „ZP” – niniejsze zapytanie ofertowe. 

1.4.4 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie opisane w punkcie 2. 

1.4.5 „Wykonawca” – oferent, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na  
    wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia. 

1.4.6. „Uczestnik projektu” – osoba, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych umiejętności 
lub uzupełnieniem i podwyższeniem swoich kwalifikacji. 
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1.5.   Dane Zamawiającego: 

Dokładny adres do korespondencji: 
Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno 
NIP: 684-00-19-826 
KRS: 0000052505 
Regon: 370197266 
 
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 13 43 234 47 
Telefon kontaktowy: 13 43 695 90 
 
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:  k.posadzki@pigkrosno.pl  
Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie zapytania ofertowego jest Krzysztof Posadzki. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego KET – 

Cambridge English: Key (poziom podstawowy A2)., FCE – Cambridge English: First (poziom średniozaawansowany 

wyższy B2).    

Do egzaminu KET przystąpi 24 pełnoletnich uczestników projektu. 

Do egzaminu FCE przystąpi 72 pełnoletnich uczestników projektu. 

 
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany: 
- Przeprowadzić ww. egzaminy zgodnie z procedurą określoną w odrębnych przepisach ustanowionych przez 
University of Cambridge.  
- Zapewnić wyspecjalizowana kadrę egzaminacyjną (licencjonowani egzaminatorzy), osobę odpowiedzialną za 
przeprowadzenie egzaminów oraz pełną ocenę egzaminów. 
- Zapewnić osobom egzaminowanym odpowiednie dla poszczególnych poziomów zaawansowania komplety 
materiałów egzaminacyjnych.  
- Zapewnić odpowiednio wyposażone sale do przeprowadzenia egzaminów.  
- Zapewnić realizację zamówienia w sposób rzetelny, ze szczególną starannością.  
Wykonawca ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności umożliwiających Beneficjentom Ostatecznym 
przystąpienie do egzaminu oraz w przypadku uzyskania przez nich pozytywnej oceny - umożliwiających otrzymanie 
odpowiedniego certyfikatu. 
- Zapewnić możliwość podejścia wszystkich uczestników projektu do wstępnego egzaminu próbnego (pre-testing). 
 
CPV  
80580000-3 Oferowanie kursów językowych 
80400000-8 – usługi edukacji osób dorosłych 
 
2..2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

3. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINU:  
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Krosno (woj. Podkarpackie). 
 

4.  TERMIN  PRZEPROWADZENIA EGZAMINU: 

grudzień 2014 r. (24 osoby na poziomie KET i 36 osób na poziomie FCE) oraz czerwiec 2015 r. (36 osób na poziomie 
FCE). Szczegółowe terminy zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
5. PRZYGOTOWANIE OFERTY: 
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), wypełnić 
oświadczenia (zał.nr 2), a także dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 
potwierdzającego  możliwość przeprowadzania egzaminów międzynarodowych KET oraz FCE (zał. nr 3).  
 
Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
 1)   Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.  
 2) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu w ramach projektu „Z językiem 
obcym na koniec świata”. –   załącznik nr 2.  
3) kopię dokumentu potwierdzającego  możliwość przeprowadzania egzaminów międzynarodowych KET oraz FCE – 
załącznik nr 3. 
 
Oferta musi zawierać następujące informacje: 
 -  Pełną nazwę Zamawiającego i Oferenta oraz dane teleadresowe; 
 - Cenę, która powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia 
 - Oferta musi być podpisana przez osobę składającą ofertę, przy czym podpis musi być czytelny lub    
      opisany pieczątką imienną. 
 
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 
 
Niedołączenie któregokolwiek z wymaganych załączników będzie skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn 
formalnych. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku wystąpienia 
niedających się przewidzieć przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
 
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Posiadają wymagane kwalifikacje do przeprowadzania egzaminów KET oraz FCE. 
2) Posiadają niezbędną wiedzę do wykonania zamówienia i doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień. 
3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu braku powiązań osobowych lub 
kapitałowych z zamawiającym w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 2.04.2014 r. Wytyczne są dostępne na stronach: 
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Documents/wytyczne_kwalifikowalnosci_POKL_020414
.pdf  
7. KRYTERIA OCENY OFERTY: 
Zamawiający przy wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 
   
Kryterium I – cena oferty brutto za egzamin dla 24 osób na poziomie KET i dla 72 osób na poziomie FCE. 
 
KRYTERIUM I  

http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Documents/wytyczne_kwalifikowalnosci_POKL_020414.pdf
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Documents/wytyczne_kwalifikowalnosci_POKL_020414.pdf
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W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:  
 
Określenie „cena” należy rozumieć jako cena przeprowadzenia egzaminu dla 24 osób na poziomie KET i 72 osób na 
poziomie FCE. Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.  
Liczba punktów = najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty x 
100% 
 
 
8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
Zamawiający odrzuci oferty, w przypadku jeśli: 

a) Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1 lub 2,   albo 
podlega wykluczeniu z postępowania z powodu, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 3 
b) Oferta zawiera rażąco niską cenę – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego  
w przedmiocie wyjątkowo korzystnych warunków jakimi dysponuje Wykonawca. 
 
 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT: 
Termin składania ofert upływa 12.09.2014 r. o godz. 14:30. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone z 
przyczyn formalnych. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 
oferty do siedziby Zamawiającego. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w wersji papierowej. 
 
Oferty należy dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty polskiej lub innego operatora pocztowego do siedziby 
Zamawiającego i zaadresować: 
 
„Z językiem obcym na koniec świata. Oferta na przeprowadzenie egzaminów językowych KET oraz FCE” Nie 
otwierać do dnia 12.09.2014 r., do godz. 15:00 
 
Adres Zamawiającego: 
PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA 
Ul. TYSIĄCLECIA 3 
38-400 KROSNO 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2014 r. o godz. 15:00  w siedzibie Zamawiającego. 
Wykonawca, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów zostanie o tym fakcie poinformowany najdalej w 
przeciągu pięciu dni roboczych od daty otwarcia ofert. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od 
podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. O wyborze 
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty i zamieści informację w 
swojej siedzibie i na stronie internetowej: www.pigkrosno.pl  
 
 

10. ZAŁĄCZNIKI: 
1.   Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 
2. Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w Postępowaniu w ramach projektu „Z 

językiem obcym na koniec świata”. –   załącznik nr 2 


