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GDAŃSK, DN. 05.03.2018 R.  

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

 
ROZEZNANIE RYNKU / SZACOWANIE 

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI 
PRZEPROWADZNIENIA EGZAMINÓW TELC (lub równoważnych) 

 w ramach projektu pt.  
„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 usługi polegającej na przeprowadzeniu bezstronnego egzaminu 
międzynarodowego certyfikującego TELC na poziomie A lub B lub C (lub równoważnego) z języka angielskiego, 
niemieckiego i francuskiego. Planowany okres wykonania zamówienia: od marca 2018 do czerwca 2019,  
z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy.  
 

OPIS PRZEDMIOTU WYCENY 

Przedmiot wyceny: 
1. Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest świadczenia usług w zakresie bezstronnego 

międzynarodowego egzaminu certyfikującego TELC (lub równoważnego) na poziomie biegłości językowej A lub 
B lub C – język angielski, niemiecki i francuski, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego  
z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla łącznie 432 uczestników projektu na terenie 
województwa pomorskiego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 
a. zmiany liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych. W przypadku zmiany liczby osób, 

zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział  
w egzaminach. 

b. zamówienia egzaminów na poziomach A 2 lub B2 lub C2 z języków: angielski, niemiecki, francuski. 
3. Szczegółowe terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu  

z Wykonawcą. 
 

Wspólny kod (CPV)  
- 80580000-3 – oferowanie kursów językowych 

- 80500000-9 - Usługi szkoleniowe 

- 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 

- 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

 
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.  

 
Miejsce realizacji usługi: na terenie województwa pomorskiego:  
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OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

 
Zapewnienie usług przeprowadzenia egzaminów TELC (lub równoważnych), 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. 
 
Usługa musi być realizowana zgodnie z Wymaganiami jakościowymi i zasadami realizacji wsparcia w zakresie: Działanie 
05.05. Kształcenie ustawiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 

WARUNKI UDZIAŁU W WYCENIE 

 
1. O realizację zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, będące osobami fizycznymi prowadzącymi 

działalność gospodarczą lub osoby prawne, którzy zapewnią przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych, 
obejmujących: 
a. Przeprowadzenie Egzaminów dla Uczestników/czek Projektu, 
b. Zapewnienie osób przeprowadzających egzaminy (egzaminatorów) legitymujących się odpowiednim 

przygotowaniem oraz doświadczeniem, 
c. Zapewnienie dojazdu egzaminatorów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz pokrycie kosztów 

ich ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia,  
d. Zapewnienie warunków lokalowych niezbędnych do przeprowadzenia ww. egzaminów dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych i pozbawionych barier architektonicznych, tj. sal egzaminacyjnych wraz 
z niezbędnym wyposażeniem (m.in. nagłośnienie, sprzęt audio) spełniających: wymagania dla 
przeprowadzania ww. egzaminów, wymogi bezpieczeństwa dla prowadzenia egzaminów, posiadających 
instalację grzewczą, a także: zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
następujące wymogi: lokalizacja blisko głównych węzłów komunikacyjnych, 

e. Przeprowadzenie Egzaminów w terminie oraz miejscu określonym w harmonogramie egzaminów, 
ustalonym z Zamawiającym,  

f. Zapewnienie testów egzaminacyjnych, pokrycia kosztów wydania i przesłania certyfikatów do 
Zamawiającego, 

g. Przekazanie Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych egzaminów, 
h. Informowanie o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których 

Wykonawca jest zobowiązany, 
i. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu w oparciu o „Zasadę 

równości szans Kobiet i Mężczyzn w projektach”. 
j. Oznaczenie miejsca oraz dokumentów związanych z realizacją egzaminów zgodnie z Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania Projektu, 
k. Innych niezbędnych elementów do przeprowadzenia ww. egzaminów, m.in. sporządzenia i przekazania 

listy obecności itp., 
l. Przekazanie Zamawiającemu oryginałów certyfikatów zewnętrznych, 
m. Przekazanie Zamawiającemu listy osób, które zdały i nie zdały egzaminów certyfikacyjnych. 

 
2. W projekcie „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr 

RPPM.05.05.00-22-0013/16 Wykonawca zrealizuje egzamin certyfikacyjny TELC (lub równoważny), który 
cechuje się następująco: 
a. potwierdza poziom biegłości językowej na poziomie A lub B lub C - zgodnie z Europejskim Systemem 

Opisu Kształcenia Językowego, 
b. jest egzaminem międzynarodowym i powszechnie uznawanym, 
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c. przeprowadzany jest przez ośrodki / instytucje posiadające aktualne uprawnienia (np. 
akredytację/licencję/status ośrodka egzaminacyjnego, itp.) do przeprowadzania międzynarodowych 
egzaminów certyfikacyjnych, 

d. przeprowadzany jest przez egzaminatorów posiadających aktualne uprawnienia do przeprowadzania 
egzaminów, 

e. przeprowadzany dla każdej grupy w ciągu maksymalnie 1 dnia. 
 

3. Wykonawcy muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

4. Wykonawcy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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; 
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. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WYCENY 

 
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów upoważniona jest Monika Nowak, 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  
(jak w pkt. 2), z dopiskiem „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE 
KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16  

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.  
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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 
rozeznanie rynku pod względem 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. 

11. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 
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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 
 

poziom A lub B lub C  
 

Nazwa 
egzaminu 

Cena jednostkowa 
brutto 

za 1 egzamin 
(uśredniona) 

PLN 

Liczba osób biorących 
udział w egzaminie 

Łączna kwota 
zamówienia brutto 
Cena jednostkowa 

brutto za 1 egzamin 
(uśredniona) x 

liczba osób 
biorących udział w 

egzaminie 
PLN 

EGZAMIN TELC  
(lub równoważny) 

 
 z języka angielskiego 

 

 
 
 
 
 
 

216  

 
EGZAMIN TELC  

(lub równoważny) 
 

z języka niemieckiego  
 

  168  

 
EGZAMIN TELC  

(lub równoważny) 
 

z języka francuskiego 
 

  48  

SUMA 432  

Słownie (brutto):  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Prosimy o wskazanie ceny podaną w złotych wraz ze wszystkimi należnym podatkami i obciążeniami.) 
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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 

 
 
 
 
 
 
  

 


