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 Gdańsk, 01.12.2017 r. 

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK 
ul. Łukowa 18a/5  
93-410 Łódź 
e-mail biuro@tag-consulting.pl   
 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  
- PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY  

NA ZAPEWNIENIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, 
FRANCUSKIEGO  

 „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” 
nr RPPM.05.05.00-22-0013/16 

 

Szanowni Państwo,  
TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 
Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA 
ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, planuje zakup kompletów 
(podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów 
językowych na poziomach od A1 do C2. Planowany termin realizacji zamówienia (terminy dostaw 
podręczników): grudzień 2017 r. – czerwiec 2019 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu 
realizacji umowy.  
 

OPIS PRZEDMIOTU WYCENY 

 
Przedmiot wyceny: 

1. Podręcznika i ćwiczeń do nauki języka angielskiego dla osób dorosłych – na poziomie A1 lub B1 lub C1 
- liczba: 216 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A1 lub B1 lub C1 dla każdego z 216 Uczestników 
Projektu, 
- przez komplet rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia na poziomie A1 lub B1 lub C1; 
- rodzaj: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 -  
w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu 
certyfikującego. 
2. Podręcznika i ćwiczeń do nauki języka angielskiego dla osób dorosłych – na poziomie A2 lub B2 lub C2  
- liczba: 216 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A2 lub B2 lub C2 dla każdego z 216 Uczestników 
Projektu, 
- przez komplet rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia na poziomie A2 lub B2 lub C2; 
- rodzaj: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A2 lub B2 lub C2 - w wymiarze 
120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego. 
3. Podręcznika i ćwiczeń do nauki języka niemieckiego dla osób dorosłych – na poziomie A1 lub B1 lub C1 
- liczba: 168 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A1 lub B1 lub C1 dla każdego z 168 Uczestników 
Projektu; 
- przez komplet rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia na poziomie A1 lub B1 lub C1; 
- rodzaj: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka niemieckiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 -  
w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu 
certyfikującego. 
4.  Podręcznika i ćwiczeń do nauki języka niemieckiego dla osób dorosłych – na poziomie A2 lub B2 lub 
C2  
- liczba: 168 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A2 lub B2 lub C2 dla każdego z 168 Uczestników 
Projektu, 
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- przez komplet rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia na poziomie A2 lub B2 lub C2; 
- rodzaj: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka niemieckiego na poziomie A2 lub B2 lub C2 - w wymiarze 
120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego. 
5.  Podręcznika i ćwiczeń do nauki języka francuskiego dla osób dorosłych – na poziomie A1 lub B1 lub 
C1 
- liczba: 48 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A1 lub B1 lub C1 dla każdego z 48 Uczestników 
Projektu; 
- przez komplet rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia na poziomie A1 lub B1 lub C1; 
- rodzaj: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka francuskiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 -  
w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu 
certyfikującego  
6.  Podręcznika i ćwiczeń do nauki języka francuskiego dla osób dorosłych – na poziomie A2 lub B2 lub 
C2  
- liczba: 48 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A2 lub B2 lub C2 dla każdego z 48 Uczestników 
Projektu, 
- przez komplet rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia na poziomie A2 lub B2 lub C2; 
- rodzaj: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka francuskiego na poziomie A2 lub B2 lub C2 - w wymiarze 
120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego. 
7. Określenie dokładnej liczby kompletów na dany poziom nastąpi w momencie uruchomienia grupy na 
określonym poziomie w danej lokalizacji, zgodnie z zapisami z wniosku o dofinansowanie. 

 
Wspólny kod (CPV) – 22110000-4 Drukowane książki. 

W związku z powyższym prosimy o wycenę powyższej usługi. Prosimy o wycenę kosztów 
realizacji zamówienia, na który to koszt poza wyżej wymienionymi wymaganiami składają się 
poniższe obowiązki.  
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
Zapewnienie (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na 
potrzeby kursów językowych, realizowanych w ramach projektu pt. „SZKOLENIA JĘZYKOWE  
I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, 
prowadzonego przez Zamawiającego na terenie województwa pomorskiego. 
 
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 
horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014–2020.  
 

WARUNKI UDZIAŁU W WYCENIE 

 
1. O realizację zamówienia będą mogły ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą lub osoby prawne. 
2. Wykonawcy muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
3. Wykonawcy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WYCENY 

 
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów upoważniony jest Robert Tomczyk, e-mail:   biuro@tag-

consulting.pl   
2. Siedziba Zamawiającego: TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK, ul. Łukowa 

18a/5, 93-410 Łódź. 
3. Złożenie wyceny polega na wypełnieniu części „Wycena” oraz przesłaniu całego dokumentu  

(tj. „części opisowej” oraz części „wycena”) w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@tag-
consulting.pl lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierskiej lub osobiście do 
siedziby Zamawiającego: TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK, ul. Łukowa 
18a/5, 93-410 Łódź, z dopiskiem „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA 
ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” 

4. W przypadku  wycen składanych w wersji elektronicznej:  
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .jpg. 
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku.  
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną. 

W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, 
spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów a) - c) konsekwencje powyższego 
obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem 
Zamawiającego.  

5. Nieodłączny element wyceny stanowi „część opisowa” oraz część „wycena”. 
6. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji dokumentu, za wyjątkiem miejsc służących do 

wypełnienia wyceny.  
7. Wycena musi być uzupełniona w języku polskim. 
8. Wycena wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego, 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  
9. TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK informuje, że niniejsza procedura ma na 

celu jedynie oszacowanie wartości zamówienia.   
10. TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK informuje, iż niniejsze szacowanie 

wartości zamówienia ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje TAG-CONSULTING MARTA 

MACIEJAK - TOMCZYK do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym 
podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych. 
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………………….……., dnia ………………… r.  

 
WYCENA 

Nazwa Wyceniającego: ……................................................………………….......………………………… 

Siedziba Wyceniającego: ……………………………………………………………………..…………………. 

Adres do korespondencji…….…………..……………………………………………………………………. 

Nr telefonu:……………………….……………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………………..………………………………………………………………………….………. 

REGON: …………................………………………………………………………………………………...… 

Adres e-mail: ……………………………..……………………………………………………………………..… 

 
skierowana do TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK. 
 

WYCENA 
 

Przedmiot wyceny  

 

Tytuł podręcznika i 

ćwiczeń 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

 

PLN 

A 

Ilość  

szt. 

 

 

B 

Całkowita cena 
brutto za 
realizację 

przedmiotu 
zamówienia 

 

PLN 

C = (A*B) 

Komplet do nauki języka 
angielskiego dla osób dorosłych, 
przygotowującego do zewnętrznego 
egzaminu certyfikującego. Przez 
komplet rozumie się podręcznik 
oraz ćwiczenia zapewniające 
materiał dydaktyczny obejmujący 
zakres wiedzy wymagany na 
poziomie A1 lub B1 lub C1. 

  

 

 

 

216 

 

Komplet do nauki języka 
angielskiego dla osób dorosłych, 
przygotowującego do zewnętrznego 
egzaminu certyfikującego. Przez 
komplet rozumie się podręcznik 
oraz ćwiczenia zapewniające 
materiał dydaktyczny obejmujący 
zakres wiedzy wymagany na 
poziomie A2 lub B2 lub C2. 

   

216 
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Komplet do nauki języka 
niemieckiego dla osób dorosłych, 
przygotowującego do zewnętrznego 
egzaminu certyfikującego. Przez 
komplet rozumie się podręcznik 
oraz ćwiczenia zapewniające 
materiał dydaktyczny obejmujący 
zakres wiedzy wymagany na 
poziomie A1 lub B1 lub C1. 

   

168 

 

Komplet do nauki języka 
niemieckiego dla osób dorosłych, 
przygotowującego do zewnętrznego 
egzaminu certyfikującego. Przez 
komplet rozumie się podręcznik 
oraz ćwiczenia zapewniające 
materiał dydaktyczny obejmujący 
zakres wiedzy wymagany na 
poziomie A2 lub B2 lub C2. 

   

168 

 

Komplet do nauki języka 
francuskiego dla osób dorosłych, 
przygotowującego do zewnętrznego 
egzaminu certyfikującego. Przez 
komplet rozumie się podręcznik 
oraz ćwiczenia zapewniające 
materiał dydaktyczny obejmujący 
zakres wiedzy wymagany na 
poziomie A1 lub B1 lub C1. 

   

48 

 

Komplet do nauki języka 
francuskiego dla osób dorosłych, 
przygotowującego do zewnętrznego 
egzaminu certyfikującego. Przez 
komplet rozumie się podręcznik 
oraz ćwiczenia zapewniające 
materiał dydaktyczny obejmujący 
zakres wiedzy wymagany na 
poziomie A2 lub B2 lub C2. 

   

48 

 

 Łączna kwota zamówienia brutto:  

 

Słownie łączna kwota zamówienia brutto: 
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Podpisując wycenę jednocześnie oświadczam, że: 

a. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w szacowaniu wartości 
zamówienia, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

b. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 
zamówienia. 

c. Wycena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego 
zamówienia. 

d. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 

e. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 
zawarte w niniejszej wycenie są zgodne z prawdą. 
 

 
 
 
 

……………………………..……………………………….  
Podpis i pieczęć Wyceniającego 


