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Nowy Targ, 12.02.2018 r. 

 

Zapytanie ofertowe 
 
 
1. Dane Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 

Adres siedziby 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2, Polska 

NIP 7352858323 

Osoba do kontaktu Agnieszka Pyzowska 

Nr telefonu +48 607-485-222 

Adres e-mail info@euwt-tatry.eu  

 

2. Dane dotyczące zamówienia: 

Rodzaj zamówienia (typ 
usługi) 

Kursy językowe 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Przeprowadzenie 2 kursów językowych tzn. 1 kursu języka polskiego i 1 
kursu języka słowackiego w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne 
doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 

Nr CPV wg Wspólnego 
Słownika Zamówień 

80580000-3 Oferowanie kursów językowych  

Termin realizacji 
zamówienia 

do 30.04.2018 r.  

Termin i sposób składania 
ofert 

do dnia 23.02.2018 r. 

▪ pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu  

▪ pocztą/osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. 
Sobieskiego 2 

Termin związania ofertą 30 dni 
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3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków  

Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis, w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał 
oceny spełnienia warunku 

1. Podmiot posiada wiedzę i 
doświadczenie niezbędne do 
wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku 
Zamawiający żąda od Wykonawcy ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia wykazania się zrealizowaniem, a 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
realizowaniem co najmniej 1 kursu języka polskiego dla 
obcokrajowców oraz co najmniej 1 kursu języka 
słowackiego dla Polaków. 

Wzór wykazu usług, w którym należy wskazać wartość, 
przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których 
usługi zostały wykonane stanowi załącznik nr 2. 

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu 
oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia (1-0) i 
zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony załącznik 
nr 2 – Wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę. 

 

2. Podmiot dysponuje odpowiednim 
potencjałem kadrowym do 
wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku 
Zamawiający żąda wykazania, że Wykonawca dysponuje 
lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą 
odpowiedzialną za świadczenie usług i zdolną do realizacji 
zamówienia (przygotowującą i prowadzącą kurs), 
posiadającą: 

- wyższe wykształcenie kierunkowe,  

- doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych –
przeprowadziła co najmniej 1 kurs języka słowackiego dla 
Polaków i co najmniej 1 kurs języka polskiego dla 
obcokrajowców 

Wzór wykazu osób do realizacji zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia 
stanowi załącznik nr 3. 

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu 
oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia (1-0) i 
zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony załącznik 
nr 3 – Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie 
dysponował Wykonawca. 
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4. Kryteria oceny ofert:  

Kryterium nr 1 – CENA  

Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

100 Pc=(Cmin/Cb) x 100 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cb – cena brutto oferty badanej 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową. Maksymalna 
ilość punktów do uzyskania 100. 
 

5. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania 
oferty 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  

2. Każdy Wykonawca (osoba fizyczna lub podmiot) może złożyć tylko jedną 
ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto 
wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się osobami/podmiotami 
posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

4. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.  

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę.  

6. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 

7. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 4. 

Informacja 
dotycząca 
powiązań 
kapitałowych  
lub osobowych 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez 
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o 
których mowa powyżej, 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa, 
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.   
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Informacja o 
planowanych 
zamówieniach 
uzupełniających 

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.  

Informacja 
dotycząca zmiany 
umowy 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem 
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia z następujących powodów:  
▪ obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
▪ okoliczności siły wyższej,  
▪ zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,  
▪ zmian procedur Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 

wpływających na termin i sposób realizacji mikroprojekt, w ramach 
którego realizowane jest zamówienie, 

▪ uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 
zamówienia,  

▪ zmian terminów realizacji zamówienia – na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy, jeśli wystąpią obiektywne, niezależne od wykonawcy i 
zamawiającego przeszkody uniemożliwiające wykonanie zamówienia w 
pierwotnie ustalonym terminie (np. zmiany w dokumentach 
programowych, zmiany w zakresie działań mikroprojektu, zmiana terminu 
realizacji mikroprojektu). 

Wszelkie zmiany muszą zostać wprowadzone do umowy z osoba lub 
podmiotem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Informacja 
dotycząca 
finansowania 
przedmiotu 
zamówienia 

Zamówienie realizowane w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne 
doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 
„Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-
Słowacja 2014-2020 
 

 


