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Zapytanie ofertowe 3/10/2018 z dn. 5-10-2018r
Aktualizacja nr 1 z dn. 12-10-2018r.
A. Zamawiający
stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości"; ul. Grabiszyńska 163; 53-439 Wrocław

B. P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a
Indywidualny kurs języka angielskiego dla od 4 do 8 osób o zróżnicowanym poziomie znajomości
języka (od stopnia podstawowego do zaawansowanego) finansowany ze środków PFRON z projektu
„Absolwent w pracy" -

wprowadzenie absolwentów uczelni wyższych z terenu

województwa

dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego będących osobami z niepełnosprawnościami na
rynek pracy.
Szczegółowy opis przedmiot zamówienia
1.

Przedmiotem umowy jest indywidualny kurs języka angielskiego dla od 4 do 8 osób;

2.

Osoby posiadają rożny stopień znajomości języka. Oferent przygotuje i przeprowadzi test
sprawdzający poziom znajomości języka na pierwszej i ostatniej lekcji dla każdej osoby i
przedstawi wynik Zamawiającemu;

3.

Kurs będzie przeprowadzany w lokalu przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami w
odległości nie większej niż 2 km od Akademika Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul.
Kordeckiego 15 w Szczecinie lub innej lokalizacji, na którą wyrażą zgodę uczestnicy kursu;
Lokal zepewnia Oferent.

4.

Zamówienie obejmuje od 180 do 720 godzin nauki;

5.

Oferent przygotuje cenę brutto za Igodzinę

6.

Termin realizacji kursu od momentu zawarcia umowy (nie później niż 25-10-2018r.) do 22-

kursu języka angielskiego. Czas trwania jednej

lekcji to 60 minut;
03-2019r. Dopuszcza się przedłużenie umowy.
7.

Realizacja kursu odbywać się będzie według indywidualnych harmonogramów dla każdego z
uczestników zgodnie z zadeklarowanym czasem przez uczestników;

8.

Kurs języka angielskiego jest zamawiany dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

9.

Oferent przygotuje w uzgodnieniu z uczestnikami kursu terminarz realizacji minimum 180 H
kursu (dla każdego uczestnika minimum 45H);

10. Uczestnik może odwołać lekcję na 48 H przed jej terminem bez konsekwencji. Tak odwołana
lekcja powinna zostać odrobiona w najbliższym możliwym terminie. W innym przypadku
Oferent może uznać lekcję za odbytą;
11. Oferent może odwołać lekcję do godz 15:00 poprzedniego dnia roboczego przez jej terminem
bez konsekwencji. Tak odwołana lekcja powinna zostać odrobiona w najbliższym możliwym
terminie. W innym przypadku Oferent jest zobowiązany do odrobienia 2 H kursu za każdą IH
odwołaną w terminie krótszym do godz 15:00 poprzedniego dnia roboczego Lekcje powinny
odbyć się w najbliższym możliwym terminie;
12. Kurs musi zakończyć się do 22-03-2019 nawet w przypadku nie przeprowadzenia 180 H
kursu. Najpóźniej do 26-03-2019r. Oferent prześle do Zamawiającego testy początkowe i
końcowe uczestników kursu;
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Zamawiający w przypadku niezrealizowania wszystkich godzin kursu w terminie do

22.03.2018 może przedłużyć termin realizacji kursu do 31.03.2019
14. Oferent musi posiadać kadrę o kwalifikacjach umożliwiających profesjonalne wykonanie
usługi w szczególności (posiadane kwalifikacje należy udokumentować przy składaniu ofert):
a.

Wykształcenie wyższe filologiczne lektora faktycznie prowadzącego kurs

b.

Udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego studentów szkół
wyższych

c.

Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;

15. Płatność za kurs odbywać się będzie co miesiąc na podstawie podpisanych list obecności
przez uczestników kursu oraz rachunku lub faktury wystawionej przez Oferenta i przesłanych
do Zamawiającego drogą elektroniczną (mail: biuro(S)tnm.org.pl) najpóźniej do 10 dnia
kolejnego miesiąca. Płatność odbędzie się nie później niż 5 dni od momentu dostarczenia
poprawnej w/w dokumentacji, z wyjątkiem marca 2019 - w tym miesiącu oferent dostarczy
pełną dokumentację najpóźniej do 26-03-2019r.

C. Sposób w y b o r u ofert
1.

o wyborze oferty decyduje wyłącznie kryterium najniższej ceny;

2.

Sposób wyboru najlepszej oferty:
a.

Oferenci podają cenę brutto za 1 godzinę kursu;

b.

Ceny są ze sobą bezpośrednio porównywane;

c.

Wygrywa Oferent, który spełni wymogi formalne i poda najniższą cenę za 1 H kursu.

D. Sposób składania ofert, i n f o r m o w a n i a w y k o n a w c ó w oraz
t e r m i n y oraz informacje d o d a t k o w e ,
1.

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres biuro@tnm.org.pl w terminie do
19.10.2018 do godziny 16:00 na dołączonym formularzu ofertowym w formie

skanu

podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
2.

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną w

3.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze

terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania na adresy wskazane w ofertach,
Zleceniobiorcą

lub

osobami

upoważnionymi

do

zaciągania

zobowiązań

w

imieniu

zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z
przygotowaniem

i przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy, w

szczególności

poprzez:
a)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)

posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

c)

pełnienie

funkcji

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

pełnomocnika;
d)

pozostawanie 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.

Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
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Informacje dodatkowe:
1.

Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia w oparciu o Prawo Zamówień
Publicznych,

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub zmiany jego warunków bez
podania przyczyny.
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