
 
 

 

         Kraków, dnia 13 kwietnia 2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/LIMITS/2016 

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór 

dostawcy 

usługi szkoleń językowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. 

Push the limits” 

 

(kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE 

nr.213/2008  

z dnia 28 listopada 2007:CPV: 80580000-3 – oferowanie kursów językowych) 

 

Projekt „Przekraczamy granice” realizowany w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. skierowany 

jest do osób w wieku od 18 do 35 roku życia, które nie pracują i nie uczą się w momencie 

przystąpienia do projektu. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacyjna oraz społeczna 

Uczestników i Uczestniczek projektu poprzez kompleksowy system wsparcia zakładający między 

innymi podniesienie kompetencji językowych oraz udział w 2 - miesięcznym stażu zagranicznym. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU 

ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych kursów językowych 

(język angielski, niemiecki, hiszpański) o różnych poziomach zaawansowania zgodnie 

z indywidualnym poziomem umiejętności językowych oraz możliwości czasowych 

Uczestników/Uczestniczek projektu. Kurs językowy obejmie 60 Uczestników/czki Projektu 

i przygotowuje każdego/ą do 2 - miesięcznego stażu zagranicznego. Kurs dla jednej osoby wynosi  

od 30 do 120 godzin. Liczba godzin kursu oraz wybór języka będzie zgodny z Indywidualnym Planem 

Działania opracowywanym przez Zamawiającego we współpracy z każdą/ym Uczestniczką/kiem.  

 

Kursami językowymi zostanie objętych 60 osób zakwalifikowanych do projektu, podzielonych na trzy, 

dwudziestoosobowe tury. Każda tura to 2 grupy po 10 osób. Pierwsza tura rozpocznie udział 

w projekcie w maju 2016 roku, kolejne 2 tury są planowane na rok koniec 2016 i 2017. Kurs będzie 

realizowany zgodnie z następującymi założeniami:  



 
 

 

1. Kurs powinien odbywać się w dni robocze w godzinach ustalonych indywidualnie 

z Uczestnikami projektu. Jeżeli Uczestnik/czka wyrazi na to zgodę, kurs może się odbywać 

w dni weekendowe. 

2. Długość każdego kursu musi się zmieścić w czasie trwania fazy przygotowawczej do wyjazdu 

na staż, która w przypadku każdej tury trwa maksymalnie 4 miesiące. Kurs dla jednej osoby 

trwa od 30 do 120 godzin; 

3. Zakres kursu: język codzienny z nastawieniem na słownictwo związane z poruszaniem się w 

obcym kraju, językiem biznesowym, autoprezentacja w procesie szukania pracy itp.; 

możliwość dostosowania słownictwa oraz zakresu zajęć do indywidualnych potrzeb 

uczestników, określonych w Indywidualnym Planie Działania; nauka przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych na potrzeby szukania pracy (CV, list motywacyjny, profil na 

portalach społecznościowych), nauka prezentacji i wystąpień w języku obcym. 

4. Metody prowadzenia kursu powinny kłaść duży nacisk na rozwój umiejętności 

komunikacyjnych  Uczestników/czek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości organizacji 

kursu polegającego na indywidualnej pracy Uczestników/czek z materiałami zapewnionymi 

przez Organizatora. Ta forma może być proponowana wyłącznie jako dodatkowe zajęcie, nie 

wliczane do właściwego harmonogramu kursu, który obejmuje liczbę godzin wskazaną przez 

Zamawiającego. 

5. Poziom nauczania w grupach od A1do C1.  

6. W miarę możliwości organizacja osobnych grup wyłącznie dla Uczestniczek/ków Projektu. 

Przy czym grupa nie powinna liczyć więcej niż 12 osób. Jeżeli z punktu widzenia rezultatów 

szkoleniowych będzie to uzasadnione, Zamawiający dopuszcza możliwość dołączania 

Uczestników/czki Projektu do innych grup językowych.  

7. Organizacja testów sprawdzających poziom zaawansowania dla ustalenia liczby grup na 

poszczególnych poziomach znajomości języka oraz przygotowanie testów sprawdzających 

postęp w rozwoju kompetencji językowych bezpośrednio po kursie, a następnie po powrocie 

uczestników/czek ze stażu zagranicznego. 

8. Opracowanie indywidualnego programu kursu dla poszczególnych poziomów nauczania. 

9. Opracowanie i udostępnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do uczestnictwa 

w zajęciach i samodzielnego utrwalenia wiedzy przez Uczestniczki/ków kursu. 

10. Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej. Każdy z lektorów 

realizujących zamówienie winien posiadać tytuł magistra filologii języka, którego nauczanie 

będzie prowadził, lub posiadać tytuł magistra lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka 

lub posiadać certyfikat z przygotowaniem pedagogicznym bądź kwalifikacje językowe 

poświadczone dokumentem stwierdzającym znajomość danego języka na poziomie C2 – 

zgodnie ze skalą biegłości językowej według Rady Europy (Dokument musi być wydany przez 

niezależny ośrodek egzaminacyjny) oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu 

kursów językowych dla dorosłych. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć przez native 

speakerów posiadających takie samo przygotowanie metodologiczne, co lektorzy polscy. 

Native speakerzy mogą prowadzić zajęcia w grupach od poziomu B2 (wymagana komunikacja 

w języku polskim). 

Zamawiający może zgłosić Wykonawcy konieczność zmiany lektora prowadzącego zajęcia 

grupowe lub indywidualne. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych propozycję co najmniej dwóch 

lektorów mogących poprowadzić dane zajęcia, wraz z CV lektora  

i dokumentami potwierdzającymi jego kwalifikacje. 

11. Zapewnienie miejsca organizacji kursów z łatwym dostępem do komunikacji miejskiej 

(maksymalnie 10 minut do przystanku tramwajowego/autobusowego) w granicach 



 
 

 

administracyjnych Miasta Krakowa. Miejsce w którym odbywa się kurs musi być dostosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

12. Możliwość ustalenia zajęć w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

13. Możliwość ustalenia różnych grafików wg wskazań Zamawiającego.  

14. Zapewnienie certyfikatów dla uczestników kursu.  

15. Zapewnienie obsługi administracyjnej kursu – przygotowywanie raportów postępów 

czynionych przez uczestników, przygotowanie testów sprawdzających, prowadzenie list 

obecności itp. 

 

III. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Kursy zostaną przeprowadzone w czasie realizacji/trwania Projektu, czyli maksymalnie do dnia 31 

grudnia 2017 roku. Dokładne terminy kursów dla poszczególnych grup będą ustalane przez 

Zamawiającego.  

 

IV. WARUNKI ZAMÓWIENIA:  

1.  Wykonawca powinien dysponować doświadczeniem w zakresie objętym zamówieniem oraz 

kadrą niezbędną do realizacji zamówienia – należy złożyć oświadczenie nr 2 do zapytania 

ofertowego.  

2. Ponadto Zamawiający żąda, na/dla potwierdzenie/a warunku posiadania doświadczenia, 

przedłożenia przez Wykonawcę wykazu wykonanych co najmniej 3 usług szkoleniowych, 

minimum po jednej dla każdego języka, którego dotyczy zamówienie. Wykaz należy 

sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego.   

3. Na potwierdzenie dysponowania odpowiednią kadrą Zamawiający żąda przedłożenia CV 

szkoleniowców wraz z przykładowym programem lekcji dla każdego języka.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

6. Zamawiający ma prawo do: dokonywania kontroli przebiegu i sposobu przeprowadzania 

szkolenia, odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku 

niewywiązania się Wykonawcy z warunków umowy i nieprzedstawienia zadawalających 

wyjaśnień.  

7. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie 

wyższa niż kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi.  

8.  Płatność za wykonaną usługę nastąpi po przedstawieniu rachunku lub faktury VAT. Strony 

ustalają 14 dniowy termin płatności.  

9. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo, co weryfikowane jest poprzez podpisanie załącznika nr 3.  

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości 

zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego wsparcia 

w przypadku, jeżeli zamówiona ilość okaże się niewystarczająca lub jeżeli zaistnieje 

konieczność skierowania do udziału większej ilości Uczestników i/lub jeżeli w okresie 

następnych trzech lat od podpisania umowy koniecznym okaże się nabycie usług tożsamych 

z przedmiotem zamówienia, na przykład w ramach kolejnych projektów EFS i/lub w ramach 

podstawowej działalności zamawiającego.  



 
 

 

 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

Ofertę należy przygotować na formularzu „Formularz oferty”, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane 

z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Cena powinna być podana 

w kwocie brutto. Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z KRS lub wpis do Ewidencji Działalności 

Gospodarczej. Należy dołączyć podpisany załącznik nr 2 wraz z CV szkoleniowca/ców i programami 

przykładowych lekcji oraz załącznik nr 3. Oferta powinna być opatrzona pieczątką i podpisana 

czytelnie przez wykonawcę, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP i numer 

REGON.  

VI. KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERT: cena brutto: 100%  

 

VII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:  

Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie 

Doradców Europejskich PLinEU, ul. Kasprowicza 9a/1, 31-464, lub w formie elektronicznej na adres 

Katarzyna.piecuch@plineu.org oraz monika.swiatek@plineu.org w terminie do dnia  22 kwietnia 

2016 r. do godziny 16.00. 

Do kontaktów upoważniona jest Katarzyna Piecuch, tel. (12) 411-05-24. 

DECYDUJE DATA WPŁYWU OFERTY.  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług; 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań; 

  

mailto:monika.swiatek@plineu.org


 
 

 

Załącznik nr 1 

 

 

…………………………………….       

(pieczęć firmowa Wykonawcy)  

 

 

OFERTA 

na usługi szkoleń językowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy 

granice. Push the limits” 

Ja/My, niżej podpisany/podpisani: ............................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy  

 

.................................................................................................................................................... 

pełna nazwa Wykonawcy 

 

.................................................................................................................................................... 

zarejestrowany adres Wykonawcy 

 

.................................................................................................................................................... 

adres do korespondencji Wykonawcy 

 

.................................................................................................................................................... 

( NIP i REGON ) 

 

.................................................................................................................................................... 

(numer telefonu / numer faxu) 

 

.................................................................................................................................................... 

(adres poczty elektronicznej) 



 
 

 

 

1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:  

Nazwa zamówienia Cena brutto za jedną jednostkę 
szkoleniową (45 minutowa lekcja 
grupowa) 

1 2 

Kurs językowy (język angielski, 
hiszpański, niemiecki) 

 

2. Gwarantuję/gwarantujemy, że przedmiot zamówienia wykonam/wykonamy w terminach 
określonych w zapytaniu ofertowym przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

3. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy do jego 
treści żadnych zastrzeżeń, spełniam/spełniamy i akceptuję/akceptujemy wszystkie warunki 
wykonania usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

4. Oświadczam/oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert. 

5. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia o wyborze mojej/naszej oferty. 

 

 

Data ……………………….                                            ..…………………………………………………… 

Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

  



 
 

 

Załącznik nr 2 

 

……………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy  

Wykaz wykonanych usług  

składany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczam/oświadczamy, że posiadam/posiadamy wymagane zamówieniem doświadczenie nabyte 

podczas realizacji następujących usług: 

 

  

Lp. 

Nazwa zamówienia 

Szczegółowy opis  

(daty realizacji szkoleń, ilość uczestników, liczba godzin 
dydaktycznych, nazwa zamawiającego lub charakterystyka 

grupy uczestników
1
)  

1 

Język angielski 

 

 

2 Język hiszpański  

 

3 Język niemiecki  

 

 

 

Data ………………………. 

…………………………………… 

     pieczęć i podpis Wykonawcy 

                                                           
1
 W przypadku gdy wykonawca realizował daną usługę w ramach działalności własnej 



 
 

 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Oświadczam/oświadczamy iż Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani 

kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między 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: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia  lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

................................................................... 

                              Podpis i pieczęć 

 

 


