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Kielce, dn. 29.11.2019 r. 

ZAMAWIAJĄCY 

International House Elżbieta Wojsa 

ul. Wesoła 33, 25-353 Kielce 

NIP: 959-084-05-49, REGON: 291020907 

email: biuro@fundacjachallenge.org  

 

Rozeznanie rynku nr 1/IH/13/2018 

 

International House Elżbieta Wojsa  

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

w ramach projektu „Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOF!” 

nr projektu RPSW.08.04.03-26-013/19 

 

International House Elżbieta Wojsa realizując projekt „Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą 

mieszkańców KOF!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.04 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie 8.04.03 Podnoszenie 

umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację 

oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT (projekty konkursowe), współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia 

oferty na zakup kompletów materiałów dydaktycznych (podręczników z ćwiczeniami i płytami) do 

nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. 

 

Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od kwoty 20 tys. 

do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), z zastosowaniem trybu 

uproszczonego tj. przeprowadzenie udokumentowanego rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa 

Rozwoju (z dnia 19 lipca 2017 r.). Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Informacje wprowadzające: 

Celem rozeznania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze w rozumieniu 

postanowień niniejszego rozeznania rynku, warunki świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu 

materiałów dydaktycznych [tj. podręczniki do nauki języka wraz z płytą] dla 252 uczestników projektu 

przeznaczonych do nauki języka obcego z zakresu:  

a. języka angielskiego  

b. języka niemieckiego 

c. nauki języka francuskiego  

w ramach projektu „Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOF!” realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.04 Kształcenie 

ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie 8.04.03 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji 
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osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw 

edukacyjnych – ZIT (projekty konkursowe). 

1. Kod CPV:  22100000-4 Drukowane książki  

2. Termin realizacji zamówienia: XII 2019 – IX 2020  

Zamówienie będzie realizowane etapowo (nie dłużej jednak niż do 30.09.2020 r.), zgodnie z 

zapotrzebowaniem przedstawianym przez Zamawiającego w trakcie uruchomienia kolejnych 

grup szkoleniowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

5. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części: 

a. dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego; 

b. dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka niemieckiego; 

c. dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka francuskiego; 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę, albo na jedną, albo na dwie, albo na trzy części 

zamówienia. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem Zamówienia jest zakup pojedynczych kompletów materiałów dydaktycznych 

[tj. podręczniki do nauki języka wraz z ćwiczeniami i płytą] dla 216 uczestników projektu  

przeznaczonych do nauki języka obcego na kursie trwającym 120 godzin lekcyjnych na 

różnych poziomach, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, oraz 

dwóch kompletów materiałów dydaktycznych [tj. podręczniki do nauki języka wraz z 

ćwiczeniami i płytą] dla 36 uczestników projektu  przeznaczonych do nauki języka 

angielskiego na kursie trwającym 240 godzin lekcyjnych na różnych poziomach, zgodnie z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego tj.:  

• język angielski – po jednym komplecie dla 180 Uczestników 

• język angielski – po dwa komplety dla 36 Uczestników 

• język niemiecki - po jednym komplecie dla 24 Uczestników 

• język francuski - po jednym komplecie dla 12 Uczestników 

 

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: Oferta zostanie uznana za spełniającą 

warunki, jeżeli będzie: 

a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania oferowanego przedmiotu i warunków 

zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania, 

b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

 

Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy: 

1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku. 

1. 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. 

Oświadczenie winno dotyczyć braku występowania jednego bądź wielu z niżej 

wymienionych powiązań, łączących Wykonawcę z Zamawiającym bądź z osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:  

a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
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d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli  

 

Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane 

dalej Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie. 

2.  Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą 

elektroniczną na adres biuro@fundacjachallenge.org    

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu i 

przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

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

realizacją zamówienia. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą 

całość przedmiotu zamówienia, oraz cenę brutto za każdy komplet materiałów dydaktycznych 

podając je w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty 

niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofert ma być wyrażona w PLN. 

3.  Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do 

rozeznania rynku. 

b. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym (wzór oświadczenia  

zawarto w Załączniku nr 2). 

4. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę - na jedną, dwie lub trzy części 

zamówienia. 

 

Miejsce i termin składania ofert 

1. Termin składania ofert upływa 06.12.2019 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie 

zostaną odrzucone. 

2.  Oferty należy dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres 

podany poniżej: 

Fundacja Challenge Europe 

Al. IX Wieków Kielc 6/17, 

25-516 Kielce 

tel. 41 242 69 00 

 

3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczyć w następujący sposób: „Nr postępowania: 

1/IH/33/2018. Nie otwierać przed dniem 06.12.2019 r., godz. 12.00”. 

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej 
Projektu w przeciągu 4 dni roboczych. 

 

Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 

1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 

a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, 

b. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
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2. Kryterium wyboru oferty:  cena brutto – 100 pkt.; 

 Cena wyliczana będzie według następującego wzoru P – 100 pkt.: 

         Cmin  

P= ---------- x 100 

            Co 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena brutto 

Co - cena badanej oferty 

 

3. Punktacja wyliczana jest oddzielnie dla materiałów dydaktycznych na szkolenia języka 

angielskiego, niemieckiego i francuskiego. 

4. Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą pkt.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane kryterium wyboru. 

6. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania na stronie internetowej Projektu w ciągu 4 

dni roboczych od zakończenia terminu składania ofert  

 

Osoba do kontaktów: 

Agnieszka Mikulka, e-mail: agnieszka.mikulka@fundacjachallenge.org, tel. 503 400 310 

 

Załączniki: 

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:  

a. Załącznik 1 – Formularz ofertowy,  

b. Załącznik 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych 
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku nr 1/IH/33/2018 

 

…………………………… 
Miejscowość, data 

…………………………………….. 
Imię i nazwisko/Nazwa Wykonawcy 

 

…………………………………….. 
adres 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 1/IH/33/2018 na udzielenie zamówienia na zakup materiałów 

dydaktycznych dla 252 uczestników projektu „Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOF!” 

oferuję zrealizowanie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania za kwotę brutto  

  

1) Cena jednostkowa za komplet materiałów szkoleniowych (podręcznik z płytą i ćwiczeniami) do nauki 

języka angielskiego 

…………………………………………………………………………….…………………………zł  

(słownie brutto zł: …………………………………………….……………………………………..), 

2) Cena jednostkowa za komplet materiałów szkoleniowych (podręcznik z płytą i ćwiczeniami) do nauki 

języka niemieckiego 

…………………………………………………………………………….…………………………zł  

(słownie brutto zł: …………………………………………….……………………………………..), 

3) Cena jednostkowa za komplet materiałów szkoleniowych (podręcznik z płytą i ćwiczeniami) do nauki 

języka francuskiego 

…………………………………………………………………………….…………………………zł 

(słownie brutto zł: …………………………………………….……………………………………..), 

1. Przyjmuję do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w niniejszym rozeznaniu rynku  

2. Oświadczam, iż: 

a. zapoznałem/-am się z treścią i warunkami rozeznania, oraz akceptuję je w pełni i bez zastrzeżeń; 

b. zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i w sposób podany w rozeznaniu 

rynku; 

3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na związanie ofertą w ciągu 30 dni  kalendarzowych, licząc od daty upływu 

terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

4. Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w złożonej ofercie są aktualne na dzień składania  oferty. 

5. Jednocześnie do oferty załączam: 

a) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. 

 

 

…………………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 

 

*Niepotrzebne skreślić 

mailto:poliglota@fundacjachallenge.org
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Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku nr 1/IH/33/2018 

 

 

…………………….. 

Miejscowość, data 

…………………………………….. 

Nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy 

 

…………………………………….. 

adres 

 

 

Oświadczenie 

o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

w postępowaniu dotyczącym zakupu materiałów dydaktycznych z języka angielskiego i/lub francuskiego 

dla uczestników/uczestniczek projektu „Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOF!” 

 

 

Ja/my niżej podpisany/-i ……………………………………………………………………………… 

Reprezentujący podmiot, którego nazwa wskazana jest w części nagłówkowej oświadczam/-my że nie zachodzą 

żadne wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Zamawiającym International House Elżbieta 

Wojsa lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy, a także Fundacją Challenge Europe – Liderem Projektu oraz HDA Centrum Szkolenia, 

Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik a potencjalnym Wykonawcą, polegające na: 

a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

 

 

……………………………… 

Podpis Wykonawcy 
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