Projekt pn.: „Moja przyszłość – język angielski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowany przez Educator L.B. Centrum Kształcenia,
FORMEDICO, Liliana Kaleta Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie.

Kalisz, dnia 30.10.2019r.
EDUCATOR L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA, FORMEDICO,
LILIANA KALETA
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50A/20
62-800 Kalisz

Zapytanie ofertowe na zapewnienie 300 zestawów książkowych do nauki języka
angielskiego (zawierających treści teoretyczne i ćwiczeniowe)
W związku z realizacją projektu „Moja przyszłość – język angielski” nr RPWP.08.02.0030-0143/18, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie,
EDUCATOR L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA, FORMEDICO LILIANA KALETA zaprasza do
złożenia oferty w zakresie zapewnienia 300 zestawów książkowych do nauki języka
angielskiego (zawierających treści teoretyczne i ćwiczeniowe) na potrzeby kursów
językowych odpowiednio na poziomie A1/A2/B1/B2/C1/C2 (300 kompletów).
I.

Zamawiający:

EDUCATOR

L.B.

CENTRUM

KSZTAŁCENIA,

FORMEDICO

LILIANA

KALETA,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50A/20, 62-800 Kalisz
Osoba do kontaktu: Krystyna Cieślak, tel. 62 503 08 50, 504 261 182.
II.

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień
Publicznych i toczy się w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zachowaniem
obowiązującej zasady rozeznania rynku określonej w „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności

wydatków

w

ramach

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”.
2. Zamawiający nie dopuszcza

możliwości składania ofert częściowych ani

wariantowych.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym etapie bez podawania przyczyny.
Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV:
Kod CPV: 22110000-4 Drukowane książki
III.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zapewnienie 300 zestawów książkowych do
nauki języka angielskiego (zawierających treści teoretyczne i ćwiczeniowe) na potrzeby
kursów językowych odpowiednio na poziomie A1/A2/B1/B2/C1/C2 (300 kompletów –
25 grup x 12 Uczestników) w ramach realizowanego projektu pn.: „Moja przyszłość –
język angielski” nr RPWP.08.02.00-30-0143/18, prowadzonego przez Zamawiającego
na terenie województwa wielkopolskiego.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Komplet – tj. 2 podręczniki na jeden poziom językowy dla każdej osoby lub 1
podręcznik który obejmuje całość podstawy programowej danego poziomu
językowego wraz z częścią praktyczną (ćwiczenia). Zestaw książkowy obejmuje także
część ćwiczeniową (może być zawarta w podręczniku lub stanowić oddzielne ćwiczenia
lub dostępna na płycie audio czy też platformie internetowej). Zestaw książkowy
powinien być wyposażony w część audio z nagraniami (płyta z nagraniami lub dostęp
na platformie internetowej).
Liczba: 300 kompletów – tj. po jednym komplecie na poziomie dostosowanym do danej
grupy uczestników szkolenia. Klasyfikacja poziomów grupy będzie ustalana przed
rozpoczęciem kursu zawodowego.

Dla każdej grupy komplety będą dostarczane

sukcesywnie w zależności od poziomu i zapotrzebowania Zamawiającego.
b) Przez komplet każdorazowo rozumie zestaw książkowych do nauki języka
angielskiego

(zawierających

treści

teoretyczne

i

ćwiczeniowe)

na

poziomie

A1/A2/B1/B2/C1/C2.
c) Materiały szkoleniowo – dydaktyczne tj. podręczniki mają służyć sprawdzeniu
umiejętności na postawie egzaminu (sprawdzenie 4 umiejętności: mówienie, słuchanie,
czytanie, pisanie). Poziom ustalany indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu
przed rozpoczęciem zajęć (test językowy), następnie zostaną utworzone grupy o
zbliżonym poziomie językowym. Plan nauczania i umiejętności językowe zostaną
opracowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia
prowadzone

będą

metodą

mówioną

-

połączenie

metody

bezpośredniej,

audiolingwalnej i CLT. Zajęcia praktyczne zostaną dostosowane do podstawowych
umiejętności językowych Uczestnika Projektu.
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d) Rodzaj: 2 podręczniki na jeden poziom językowy dla każdej osoby lub 1 podręcznik
który obejmuje całość podstawy programowej danego poziomu językowego wraz z
częścią praktyczną (ćwiczenia). Zestaw książkowy obejmuje także część ćwiczeniową
(może być zawarta w podręczniku lub stanowić oddzielne ćwiczenia lub dostępna na
płycie audio czy też platformie internetowej). Zestaw książkowy powinien być
wyposażony w część audio z nagraniami (płyta z nagraniami lub dostęp na platformie
internetowej)

na

potrzeby

kursów

językowych

na

poziomie

odpowiednio

A1/A2/B1/B2/C1/C2, w zależności od potrzeb Zamawiającego, realizowanych w ramach
projektu, przygotowujące do egzaminu certyfikującego.
e) Podręczniki (komplety) muszą być nowe i nieużywane, wolne od wad i usterek.
2. Termin i miejsce realizacji zamówienia/umowy: październik 2019 r. – maj 2021 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji zamówienia,
miejsce realizacji zamówienia: województwo wielkopolskie.
3. Dostarczenie kompletów odbędzie się na poziomie adekwatnie do poziomu
A1/A2/B1/B2/C1/C2, w ilości wskazanej przez Zamawiającego pod adres wskazany
przez Zamawiającego na terenie województwa wielkopolskiego w terminie
gotowości do realizacji zamówienia wskazanym przez Wykonawcę w Ofercie.
4. Zamówienia, a co za tym idzie zakup i dostawa, odbywać się będą etapowo, zgodnie
z

zapotrzebowaniem

Zamawiającego.

Wybrany

Wykonawca

dostarczy

Zamawiającemu komplet na poziomie odpowiednio A1/A2/B1/B2/C1/C2, w ilości
wskazanej przez Zamawiającego pod adres wskazany przez Zamawiającego na
terenie województwa wielkopolskiego w terminie gotowości do realizacji
zamówienia wskazanym przez Wykonawcę w Ofercie.
5. Po stronie Zamawiającego należy właściwe oznakowanie (np. poprzez naklejki)
poszczególnymi logotypami, zestawów książkowych dla każdego z Uczestników
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji EFS.

IV.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
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2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie
„spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczenia (stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszego Zapytania ofertowego).
V.

Wykluczenia:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:
Są podmiotem powiązanym 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 lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI.

Kryteria oceny:

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający
zastosuje następujące kryterium:
1. Cena - max 100 pkt. - waga 100 %;
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów:
1. Kryterium „Cena”– max. 100 pkt., ocena tego kryterium zostanie dokonana przy
zastosowaniu następującego wzoru:
Najniższa łączna wartość oferty brutto
Liczba punktów badanej oferty = ------------------------------------------------ x 100
Łączna wartość brutto oferty ocenianej
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Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia. W cenę oferty należy wliczyć: wartość przedmiotu
zamówienia, obowiązujący podatek od towarów i usług, koszt dostarczenia zestawów
książkowych na adres wskazany przez Zamawiającego. Cena podana przez Wykonawcę
za przedmiot zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym
kryterium 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.
Wartość liczona do dwóch miejsc po przecinku.
Weryfikacja spełnienia kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowił
przedłożony przez Wykonawcę Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa ilość punktów uzyskanych
przez Oferenta stanowiąca sumę punktów otrzymanych w ramach kryterium „Cena”.
VII.

Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów
wymaganych w postępowaniu;
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;
d) nie spełnił warunków udziału w postępowaniu;
e) złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w części VIII;
f) złożył ofertę po terminie wskazanym w części VIII.
VIII.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu
ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania
(Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania – Formularz ofertowy).
1. Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty:
a) Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej i powiązań, stanowiące integralną
część zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);
b) Oświadczenie oferentów dotyczące danych osobowych (Załącznik nr 3 do
niniejszego Zapytania);
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2. Oferent składa ofertę w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się
także skan dokumentacji - sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem
Ofertowym;
3. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny
zostać trwale spięte/złączone, zaś oferta podpisana przez Wykonawcę.
4. Oferty powinny zostać dostarczone:
a) osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Zamawiającego:
EDUCATOR L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA, FORMEDICO LILIANA KALETA ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego 50A/20, 62-800 Kalisz lub
b) drogą elektroniczną (skan dokumentacji) na adres e-mail: sekretariat@educatorlb.pl
Termin złożenia oferty do: 07.11.2019, godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do
Zamawiającego).
5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który
złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza
budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w
zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający
unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.
IX.

Pozostałe informacje:

1. Dokładne miejsce i termin dostarczenia zestawów książkowych do nauki języka
angielskiego (adekwatnie do poziomu językowego danej grupy/grup) zostanie
ustalony z Zamawiającym.
2. Oferent akceptuje, że terminowa zapłata za zrealizowane zamówienia uzależniona jest
od posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na wyodrębnionym
rachunku bankowym projektu, pochodzących z dotacji na realizację projektu. W
związku z tym Oferent oświadcza, że w przypadku opóźnień z zapłatą za zrealizowanie
usługi nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń.
3. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
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4. 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.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania wykonawcy zaliczek w trakcie
realizacji zamówienia, uzależnionych m.in. od postępu i prawidłowości realizacji
zamówienia. Jednakże w każdym przypadku decyzja o wypłacie zaliczek należy
wyłącznie do Zamawiającego.
X.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej i powiązań.
3. Oświadczenie oferentów dotyczące danych osobowych.
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