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(część opisowa) 

Zielona Góra, 27.04.2017 r. 

Stowarzyszenie Excalibur 

Ul. Suwalska 5/7 

65-548 Zielona Góra 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr JBiUC/2/2017 

Usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów z zakresu DIGCOMP na poziomie A 

W związku z realizacją na terenie województwa dolnośląskiego projektu „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego 

Śląska” (nr RPDS.10.03.00-02-0181/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i 

wspieranie uczenia się przez całe życie, 

poszukujemy firmy zdolnej przeprowadzić certyfikowane egzaminy z zakresu DIGCOMP na poziomie A (kod CPV80400000-8 Usługi edukacji 

osób dorosłych oraz inne) w okresie 06.2017 r. – 01.2018 r.  

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie egzaminów ECCC DIGCOMP (lub innych równoważnych) na poziomie A wraz z wydaniem certyfikatu 

dla każdego modułu. Egzaminy będą przeprowadzane po każdym module lub po całym szkoleniu (do ustalenia na etapie realizacji szkoleń): DC 

M1 Informacja, DC M2 Komunikacja, DC M3 Tworzenie treści, DC M4 Bezpieczeństwo, DC M5 Rozwiązywanie problemów. 

Planowana ilość egzaminów na poziom A: Planuje się objąć wsparciem (11 grup) 110  osób * 5 egzaminów = 550 egzaminów; 

 

Rzeczywiste zapotrzebowanie na ilość egzaminów uwarunkowana jest rekrutacją do projektu i ilością osób zgłaszających się do projektu. W 

przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na liczbę egzaminów ulegnie zmianie Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania 

zmiany / zmniejszenia ilości egzaminów zgodnie z aktualnymi potrzebami. 

 

Miejscem realizacji i przeprowadzania egzaminów będzie teren powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz 

ząbkowickiego (konkretne wskazane przez zleceniodawcę miejsca, w których odbywać się będą szkolenia – będą to miejsca dogodne dla 

Uczestników Projektu). Wykonawca zapewnia wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego (np. dojazd egzaminatora na miejsce przeprowadzenia egzaminu, organizacja ewentualnych uzupełniających sesji 

egzaminacyjnych dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły przybyć na wyznaczony termin itp.). 

Ilość osób oraz termin danego egzaminu zostaną ustalone ze zleceniobiorcą najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem. 

Uczestnikami Projektu są osoby w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+, pracujące lub bezrobotne, w tym osoby z 

niepełnosprawnościami. 

Okres realizacji egzaminów upływa w styczniu 2018r. i może zostać wydłużony o kolejne miesiące. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu 

realizacji umowy. 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: 

1) Wykwalifikowanych zewnętrznych Akredytowanych Egzaminatorów ECCC DIGCOMP lub równoważnych gwarantując bezstronność wobec 

Projektodawcy (Zamawiającego),  

2) Odpowiednio wyposażone sale egzaminacyjne z odpowiednią ilością stanowisk egzaminacyjnych (min. 10), w budynkach dostępnych 

architektonicznie dla osób niepełnosprawnych (w przypadku ich udziału), (pomieszczenia o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby 

Uczestników egzaminu, spełniającego wymogi obowiązujących przepisów BHP), 

3) Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu, sprawdzenie i ocenę prac, wydanie certyfikatu językowego ECCC DIGCOMP lub równoważnego, 

4) Prowadzenie rejestru osób przystępujących do egzaminu ECCC DIGCOMP lub równoważnego, 
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5) Przygotowanie zestawienia wyników egzaminów ECCC DIGCOMP lub równoważnych wraz ze skalą, 

6) Przygotowanie listy obecności na egzaminie ECCC DIGCOMP lub równoważnym, 

7) Sporządzenie rejestru certyfikatów ECCC DIGCOMP lub równoważnych. 

Wykonawca będzie także zobowiązany do oznaczenia sal i budynków, w których będą odbywały się egzaminy zgodnie z obowiązującymi 

zasadami oznaczania projektu oraz przekazywania niezwłocznie Zamawiającemu informacji o każdym Uczestniku, który nie stawia się na 

egzamin lub posiada zaległości innego rodzaju (informacja w formie telefonicznej lub e-mail). 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur 

określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania aktualnych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020”, a także Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Ofertę składać mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 

I.Posiadają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECCC DIGCOMP (lub równoważnych) umożliwiających zdobycie certyfikatu 

zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez Uczestniczki/Uczestników określonego poziomu wiedzy zgodnie z DIGCOMP. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

dokument poświadczający posiadanie uprawnień do przeprowadzania egzaminów ECCC DIGCOMP(lub równoważnych) umożliwiających 

zdobycie certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez Uczestniczki/Uczestników określonego poziomu wiedzy zgodnie 

DIGCOMP. 

II.Dysponują na dzień składania ofert potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (tj. salami egzaminacyjnymi spełniającymi 

wymagania niniejszego zamówienia). 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

III.Dysponują na dzień składania ofert osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. min. 1 egzaminatorem spełniającym wymagania 

niniejszego zamówienia, o których mowa w „Części opisowej” w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE ZAMÓWIENIA w pkt. 1) na stronie pierwszej 

procedury). 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 

musi wykazać min. 1 egzaminatora spełniającego powyższe wymagania. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów 

potwierdzających dysponowanie tymi osobami i ich doświadczenia (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu 

w dyspozycji Wykonawcy, dyplomy, itp.). Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną 

ocenę spełnienia wymagań formalnych przez zaproponowaną kadrę. 

IV.Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

odpowiednie zaświadczenie. 

V.Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
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VI. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:  

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona 

prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 

upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 

likwidację majątku upadłego;  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

c) Osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), komplementariusza 

(spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z 

ofertą oświadczenia o niewykluczeniu w zakresie określonym w art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (stosowne oświadczenia znajdują się w załącznikach do oferty). 

d)Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, składek ZUS, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

e) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

f) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub 

złożone dokumenty zawierają błędy.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

VII.Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

Beneficjenta 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; 

d) pozostawaniu 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. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.  

VIII.Wykonawca zapewnia, że wyniki egzaminu przedstawione będą w formie raportu w ciągu 5 dni od daty egzaminu, a certyfikaty dostarczone 

na koszt wykonawcy w ciągu 25 dni od daty egzaminu. 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z 

ofertą oświadczenie o terminie dostarczenia raportu i certyfikatów (stosowne oświadczenie w załącznikach do oferty). 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami: Paweł Truszkiewicz, +48 792 026 005, pawel@truszkiewicz.pl. 

2. Siedziba Zamawiającego: Stowarzyszenie Excalibur, ul. Suwalska 5/7, 65-548 Zielona Góra. 

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu pocztą lub osobistym dostarczeniu do siedziby Zamawiającego 

całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie papierowej w zamkniętej 

kopercie z oznaczeniem: ZAPYTANIE OFERTOWE nr JBiUC/2/2017. 

4.Oferta musi być złożona do dnia 05.05.2017r. do godz. 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 

6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”. W przypadku, gdy wraz z ofertą Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu kserokopie innych dokumentów, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem. 

8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 

9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty. 

10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację.  

11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje 

inna osoba, Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. 

12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na 

niespełnienie kryteriów formalnych. 

13. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

14. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie. Alternatywy zostaną odrzucone. 

15. Wykonawca nie może dokonywać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

16. Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty oferty. 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań 

kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował 

kryterium 60% cena, kryterium 40% certyfikat jakości usług. 

 

Opis sposobu obliczania kryterium 60% cena (C): 

Cena powinna być podana w polskich złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cmin : C0) x 60gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 

C0 – cena obliczona badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

mailto:pawel@truszkiewicz.pl
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Opis sposobu obliczania kryterium 40% certyfikat jakości usług (J). 

Przez certyfikat jakości usług rozumie się certyfikat ISO w zakresie działalności edukacyjnej lub inny równoważny. Ocena spełnienia tego 

kryterium będzie dokonywana na podstawie załączonej do oferty kopii certyfikatu jakości usług. 

Liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium certyfikat jakości usług wynosi 40. 

 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów(suma kryteriów C + J) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Do Wykonawcy, 

którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie skierowane zaproszenie do zawarcia umowy na realizację zamówienia. 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty 

dołączonym do niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. 

4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

5. 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. 

6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego 

Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

9. Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca może zostać wezwany w dniu podpisania 

umowy do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla inblanco1, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według 

swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi 

z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez 

prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy tylko i 

wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: 

a) Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru oraz 

b) Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zamawiającego w związku 

z realizacją umowy przez Wykonawcę. 

10.  Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania 

ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 1600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset zł) na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy 22 1020 5402 0000 0802 0272 0316 (konieczność zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku 

bankowym do godz. 18.00 w ostatnim dniu składania ofert - Oferent powinien wliczyć czas zaksięgowania środków pieniężnych na 

rachunku Zamawiającego), tytułem „ZAPYTANIE OFERTOWE nr JBiUC/2/2017”. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się 

                                                           
1Weksel jest papierem wartościowym na mocy, którego osoba posiadająca prawa do weksla (w tym wypadku Zamawiający) może domagać się od dłużnika (w 
tym wypadku Wykonawcy) zapłaty sumy określonej w wekslu, a w razie jej nieuzyskania w sposób prosty i szybki, dochodzić jej na drodze sądowej a potem 
egzekucyjnej. Osoba, która podpisała weksel jest zobowiązana do bezwarunkowej zapłaty kwoty oznaczonej na wekslu we wskazanym tam terminie i miejscu. 
Zobowiązanie wekslowe, co do zasady jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, co oznacza, że jest niezależne od czynności prawnej, która stanowiła podstawę dla 
wystawienia weksla. Jeżeli więc okaże się, że umowa o świadczenie usług z jakiś przyczyn jest nieważna, nie oznacza to jeszcze, że nieważne musi być 
również zobowiązanie wekslowe. Weksel in blanco wystawiany jest, gdy strony zawierając pomiędzy sobą umowę, pragną zabezpieczyć ewentualne roszczenia 
mogące z niej wyniknąć, ale nie są w stanie z góry oznaczyć ani ostatecznych wysokości tych roszczeń, ani terminu płatności 
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od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych 

procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę. Wadium zostanie 

zwrócone wszystkim Wykonawcom w terminie do dnia związania z ofertą. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek 

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 30% wartości umowy kar umownych na rzecz 

Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę m.in. w następujących 

sytuacjach: 

A. Nieosiągnięcia przez Wykonawcę wskaźników realizacji umowy wskazanych przez Zamawiającego w umowie; 

B. Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom (m.in. w zakresie terminów dostawy zamówienia); 

C. Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę 

dokumentów lub też popełnienie oszustwa; 

D. Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy 

uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia. 

12. Zamawiający informuje, że zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy na podstawie rachunków/faktur obejmujących 

zapłatę za przeegzaminowane osoby, w terminie 21 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego. Warunkiem wypłaty 

wynagrodzenia będzie dodatkowo dostępność na koncie Projektu środków finansowych pochodzących z dotacji przyznanej 

Zamawiającemu na realizację projektu „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska” (nr RPDS.10.03.00-

02-0181/16). Brak środków powoduje, że wynagrodzenie pomimo doręczenia rachunku/faktury Zamawiającemu nie staje się wymagalne, 

w szczególności od kwot wskazanych na fakturze nie biegną odsetki za opóźnienie, a termin płatności faktury ulega przesunięciu i 

wyniesie 7 dni od czasu wpłynięcia na konto Projektu ww. środków w wysokości wystarczającej do zaspokojenia powstałych w związku z 

realizacją Projektu roszczeń o wynagrodzenie z terminem płatności wcześniejszym niż termin płatności wierzytelności Wykonawcy oraz 

wierzytelności Wykonawcy. 

13. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian 

postanowień umowy w zakresie: 

a) Terminu realizacji umowy; 

b) Ostatecznej liczby wszystkich egzaminów w ramach umowy; 

c) Ostatecznej liczby dostarczonych egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania w ramach umowy; 

d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na 

konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym 

uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). 

14. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone pod nadzorem Zamawiającego (koordynatora projektu), w miejscu i czasie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu ustalonym przez Zamawiającego. Miejscem realizacji jest teren powiatów: 

dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie egzaminu w miejscu 

odbywania szkolenia dla poszczególnych grup szkoleniowych zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z zamawiającym.  
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(część ofertowa) 

  ....………………………………., dnia…………..... 

 

 

 

……………………………………………… 

/ pieczęć firmowa Oferenta/ 

Stowarzyszenie Excalibur 

ul. Suwalska 5/7 

65-548 Zielona Góra 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2017 r. dotyczące przeprowadzenia egzaminów z zakresu DIGCOMP na poziomie A 

(kod CPV80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne) na terenie województwa dolnośląskiego(na terenie powiatów: 

dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego) w ramach realizacji projektu „Języki Branżowe i Umiejętności 

Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska” nr RPDS.10.03.00-02-0181/16 przedstawiamy swoją ofertę. 

OFERTA 

W celu realizacji zamówienia zapewnię certyfikację pod nazwą2: …………………………………………….. 
 
Cena brutto za realizację całości zamówienia: 

…………………..……… zł (słownie: ………………………………………………….……………………….…..……………złotych), tj.: 

 

cena brutto za egzamin dla jednej osoby (egzamin + certyfikat):  

…………………..……… zł (słownie: ………………………………………………..………………………………………………złotych);  

Przez cenę oferty rozumie się cenę brutto za realizację całości zamówienia. 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.  

Cena powinna obejmować wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia (m.in. koszty 
dostawy). 
 
Podpisując ofertę jednocześnie oświadczam, że: 

1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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; 

                                                           
2 Wykonawca w przypadku zaproponowania certyfikacji równoważonej do ECCC DIGCOMP zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty, które w sposób 
jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wskazują na równoważność do ECCC DIGCOMP. Samo oświadczenie Wykonawcy, iż certyfikacja jest równoważna do 
ECCC DIGCOMP nie jest wystarczające. 
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d) pozostawaniu 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. 

2. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte; 

3. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym; 

4. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia; 

5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to 

niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 

7. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, 

a także Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z 

prawdą. 

9. Lista załączników: 

a) aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS; 

b) dokument (lub jego kopia) poświadczający posiadanie uprawnień do przeprowadzania egzaminów ECCC DIGCOMP (lub równoważnych); 

c) Załącznik nr 1; 

d) kopia wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy; 

e) potwierdzenie wpłaty wadium; 

f) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22ust.1 ustawy Pzp; 

g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art.24ust.1 ustawy Pzp; 

h) oświadczenie dotyczące wyników egzaminów; 

i) kopia certyfikatu jakości usług (skreślić jeśli nie dotyczy). 

 

 

 

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

/miejscowość data/      /podpis pieczęć firmowa Oferenta/ 
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Załącznik nr 13 

Lp. Imię i nazwisko egzaminatora Uprawnienia egzaminatora do przeprowadzenia egzaminu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

 

  

                                                           
3 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb 
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( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art.22ust.1 ustawy Pzp 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu: 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr JBiUC/2/2017 

Usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów z zakresu DIGCOMP na poziomie A na terenie województwa dolnośląskiego w 

ramach projektu „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska” (nr RPDS.10.03.00-02-0181/16) 

Oświadczam/-my, że firma, którą reprezentuję/-my, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 113 poz.907 z późn. zm.), dotyczące w szczególności: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

……………………….. dnia ……………… roku 

 

 

……………….............…………………………… 

          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

Uwaga :  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu„ powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców . 
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( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, 

o których mowa w art.24ust.1 ustawy Pzp 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu: 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr JBiUC/2/2017 

Usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów z zakresu DIGCOMP na poziomie A na terenie województwa dolnośląskiego w 

ramach projektu „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska” (nr RPDS.10.03.00-02-0181/16) 

Oświadczam/-my, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję/-my, brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art.24ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 113 

poz.907 z późn. zm.). 

 

……………………….. dnia ……………… roku 

 

 

………………...............…………………………… 

          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

Uwaga :  

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja,  
Działanie 10.3Poprawa dostępności i wspierania uczenia się przez całe życie 
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( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące wyników egzaminów 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu: 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr JBiUC/2/2017 

Usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów z zakresu DIGCOMP na poziomie A na terenie województwa dolnośląskiego w 

ramach projektu „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska” (nr RPDS.10.03.00-02-0181/16) 

Oświadczam/-my, że wyniki egzaminu przedstawione będą w formie raportu w ciągu 15 dni od daty egzaminu, a certyfikaty dostarczone na 

koszt własny w ciągu 25 dni od daty egzaminu. 

 

……………………….. dnia ……………… roku 

 

 

………………...............…………………………… 

          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 


