Ostróda, dnia 27 luty 2017 r.
Nasz znak: 02/02/2017/SJ
ROZEZNANIE RYNKU nr 02/04.02/POWR/OS/2017
(dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 50 000,00 zł)
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej (wg podanego załącznika nr 1) na wykonanie usługi w
zakresie przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach II naboru dla 20 uczestników w
ramach projektu: „MOBILNI I KOMPETENTNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY” o nr WNDPOWR.04.02.00-00-0134/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
1. Zamawiający: Szkoła Językowa „4 Languages” Nicolas E.T. Weatherill, ul. Kolejowa 14, 14-100
Ostróda – Partner projektu
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o kodzie CPV 80580000-3 określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień będzie
udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Rozeznanie rynku wysłane do potencjalnych oferentów,
umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Partnera
projektu www.4languages.pl i Lidera projektu www.iig-ilawa.pl
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w
ramach II naboru według opisu poniżej:
3.1
Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego:
a) 1 grupa - Iława, 120h, 1h – 45 minut
termin realizacji: 03.03.2017r.- 06.05.2017r.
zajęcia w siedzibie Lidera projektu: Iławska Izba Gospodarcza, ul. Jana III
Sobieskiego 37A, 14-200 Iława
b) 1 grupa - Ostróda, 120h, 1h – 45 minut
termin realizacji: 03.03.2017r.- 06.05.2017r.
zajęcia w siedzibie Partnera projektu: Szkoła Językowa „4 Languages” Nicolas
E.T.Weatherill, ul. Kolejowa 14, 14-100 Ostróda
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu rozeznania rynku musi być zgodny z terminem przedstawionym w pkt 3
Przedmiot zamówienia.
5. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wymogami projektu
tj. dzienników lekcyjnych, list obecności, testów monitorujących postępy uczestników
b) Wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia usługi
c) Wykonawca posiada min. 5-letnie doświadczenie w w/w zakresie w realizacji projektów
mobilnościowych
6. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
Oferent w odpowiedzi na rozeznanie rynku przedkłada Zamawiającemu Ofertę, na którą składa się:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniony
nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
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2) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w odpowiedzi na rozeznanie rynku o
posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik nr 2.
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 3.
4) Oferowana cena powinna być podana w kwocie netto/brutto w przeliczeniu na 1h lekcyjną,
powinna zawierać wszystkie koszty i podatki związane z oferowaną realizacją usługi.
Ostateczna cena powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana
w złotych polskich, cyfrowo i słownie.
5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty muszą być naniesione w sposób czytelny,
datowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz
(czytelnie lub z imienną pieczątką).
7. Miejsce i termin składania oferty:
1) Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłać do siedziby
Zamawiającego, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Oferenta (pieczęć firmowa) oraz
napisem: „Rozeznanie rynku nr 02/04.02/POWR/OS/2017”
na adres: Szkoła Językowa „4 Languages” Nicolas E.T. Weatherill, ul. Kolejowa 14, 14-100
Ostróda lub dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@4languages.pl
2) Termin składania ofert upływa z końcem dnia 01 marca 2017 r.
8. Sposób rozliczenia
Rozliczenie miesięczne na podstawie rachunku/faktury. Wynagrodzenie wypłacane będzie przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty złożenia poprawnie wystawionego
rachunku/ faktury przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy.
2) Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zamówienia można uzyskać
w Szkole Językowej „4 Languages” Nicolas E.T. Weatherill, ul. Kolejowa 14, 14-100 Ostróda.
Informacji udziela specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia Nicolas E.T. Weatherill pod
numerem telefonu 89 641 02 24.
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