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    Kraków, 20.04.2016 roku 

ROZEZNANIE RYNKU 
 
 

         ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

(w ramach procedury zgodnej z zasadą efektywnego zarządzania finansami określonej w 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020”) 
 

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.                   
zaprasza do złożenia oferty w związku z koniecznością wyboru wykonawcy na zorganizowanie i 
przeprowadzenie kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1 w ramach projektu                             

„Gotuj po hiszpańsku” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 
zawartej z Ministerstwem Rozwoju, (umowa numer POWR.04.02.00-00-0282/15-00) w ramach 
Priorytetu IV, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
I. Zamawiający: 
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.                    
ul. Adama Mickiewicza 47 
70-385 Szczecin 
Biuro projektu: 
ul. Szlak 8a/5  
31-161 Kraków 
 
II. Ogólne informacje o projekcie: 
 
Projekt „Gotuj po hiszpańsku!”  realizowany jest w okresie od 01.03.2016r.  do 28.02.2018r.  
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą, 
posiadają wykształcenie co najwyżej średnie oraz z wykształceniem gastronomicznym lub 
posiadające predyspozycje do zawodu kucharz. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 
Uczestników Projektu poprzez nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie 
zawodu Kucharz, kompetencji w zakresie języka hiszpańskiego oraz kompetencji 
interpersonalnych z wykorzystaniem praktyki zawodowej w Hiszpanii. 
 

III. Zakres zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów języka hiszpańskiego na 
poziomie A1 oraz zapewnienie sal szkoleniowych w Krakowie. 
Kurs będzie realizowany zgodnie z następującymi założeniami: 

a. Łączna liczba uczestników to 55 osób zamieszkujących miasto Kraków i powiat 
krakowski.  

b. Zostanie zorganizowanych 5 grup po średnio 11 osób w 5 edycjach (1 gr./edycję) 
ogłaszanych w odstępach 2-3 miesięcznych. Planowane zakończenie naboru dla 
pierwszej edycji to kwiecień 2016 r. 

c. Długość kursu dla danej grupy to 120 godzin dydaktycznych (średnio 20 dni x 6 
godz./dzień) w tym 24 godziny języka branżowego w zawodzie kucharz. 

d. Łączna ilość godzin zajęć dydaktycznych to 600 (5 grup x 120 godz./grupę). 
e. Kurs powinien odbywać się od poniedziałku do soboty do godz. 16:00 po 

ustaleniu terminów z Zamawiającym.  
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f. Poziom języka hiszpańskiego na poziomie A1 - spodziewany wyjściowy poziom 
Uczestników Projektu. 

g. W skład poszczególnych grup wejdą wyłącznie Uczestnicy Projektu (możliwy 
indywidualny tok nauczania w ramach zajęć grupowych w przypadku znajomości 
języka hiszpańskiego przez Uczestnika Projektu). 

h. Zakres kursu obejmie przygotowanie do praktycznego posługiwania się językiem 
hiszpańskim w życiu codziennym w stopniu umożliwiającym samodzielne 
funkcjonowanie w Hiszpanii w szczególności podczas 2-mcy stażu/praktyki 
zawodowej w zawodzie kucharz. Kurs powinien zawierać elementy 
przygotowania kulturowego tj. poznanie aspektów międzykulturowych tak aby 
uniknąć lub w możliwie największym stopniu ograniczyć szok kulturowy i 
ewentualne trudności/problemy związane z różnicami kulturowymi pomiędzy 
Polską a Hiszpanią. 

i. Wykonawca opracuje program nauczania dla każdej grupy zawierającego efekty 
kształcenia oraz przekaże prawa autorskie do przygotowanych programów 
nauczania Zamawiającemu. 

j. Wykonawca przygotuje i udostępni materiały szkoleniowe/podręczniki potrzebne 
do prowadzenia zajęć i przyswajania wiedzy przez Uczestników projektu. 

k. Wykonawca zapewni wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia 
dydaktyczne zostaną przeprowadzone przez native speaker’ów z 
Hiszpanii/krajów Ameryki Południowej z min. rocznym doświadczeniem 
nauczania w Polsce. Zamawiający może zgłosić Wykonawcy konieczność 
zmiany lektora prowadzącego zajęcia. W takim przypadku Wykonawca w ciągu 5 
dni roboczych przedstawia propozycję zamiany lektora na innego o takich 
samym kwalifikacjach.   

l. Wykonawca zapewni salę szkoleniową do przeprowadzenia kursów języka 
hiszpańskiego w bliskiej odległości (maksymalnie 5 km) od Biura Regionalnego 
w Krakowie (ul. Szlak 8a/5; 31-161 Kraków). Sale dydaktyczne wyposażone 
będą w minimum 12 stanowisk (11 dla uczestników oraz 1 dla prowadzącego) 
przystosowanych do nauki języka. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych podczas szkolenia: tablicę typu flip-
chart lub tablicę białą wraz z wyposażeniem (papier, pisaki), rzutnik 
multimedialny, laptop oraz głośniki. 

m. Wykonawca umożliwi kontrolę przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć przez 
osoby upoważnione przez Zamawiającego. 

n. Miejsca prowadzenia zajęć zostaną oznaczone w sposób wskazujący na źródła 
finansowania projektu zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego. 

o. Wykonawca zapewnieni dla Uczestników projektu certyfikaty potwierdzające 
ukończenie kursu. 

p.  Wykonawca zapewnieni obsługę administracyjną kursów tj. prowadzenie list 
obecności, dzienników zajęć, przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego.    

IV.  Warunki zamówienia: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego, Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020”. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części 

zamówienia podwykonawcom. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.  
6. Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem tj. 
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przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej 3 usługi szkoleniowe w zakresie 
nauki języka hiszpańskiego dla osób dorosłych na różnych poziomach zaawansowania 
oraz posiada wykwalifikowaną kadrę opisaną w pkt. III, podpunkt k.  

7. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych 
środków w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z warunków umowy.  

8. Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego że Wykonawca 
może zrealizować przedmiot zamówienia. 

V. Termin wykonania usługi 

Kursy będą przeprowadzone maksymalnie do 30.06.2017 r. Dokładne terminy kursów będą 
ustalane przez Zamawiającego 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę i ustali szczegółowy harmonogram zajęć. 

VI. Ocena ofert  

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące kryteria: 

 będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia; 

 będzie zawierała najniższą całkowitą cenę brutto za całość zamówienia (100%). 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na Formularzu Ofertowym 
(Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku). 

Oferta musi zawierać:  

 Pełną nazwę Wykonawcy; 

 Adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu oraz nr NIP, REGON; 

 Wycenę zamówienia zawierającą informacje o całkowitej cenie (wartości) brutto 
zamówienia. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

 Lokalizację (adres) sal szkoleniowych w których Wykonawca zorganizuje kursy 
językowe; 

 Osobę do kontaktu; 
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert. Oferta musi być podpisana przez 
osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert  

1. Oferty można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro 
Projektu InBIT w Krakowie ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków do dnia 26.04.2016 r. do godz. 16:00 
(decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego). 
3. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Wykonawcy.  
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
 
IX. Procedura ocena oferty 

Ocena ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2016r. 
Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty niespełniające 
wymogów formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 
Przy ocenie merytorycznej Zamawiający weźmie pod uwagę kryterium całkowitej ceny brutto 
zamówienia. 
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Wybrani Wykonawcy zobowiązani są do podpisania z Zamawiającym umowy na realizację 
zamówienia w terminie do dnia 20 maja 2016r. Decyzję o terminie podpisania takiej umowy 
podejmuje Zamawiający, a decyduje o tym etap realizacji projektu i związane z nim potrzeby 
jego Uczestników. 
Informujemy, że rozeznanie rynku nie jest rozumiane jako oferta na podstawie KC art. 66 oraz 
ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

 
 5 

Pieczęć firmowa Wykonawcy (jeżeli posiada) 

Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. 
ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin  
KRS nr: 810777279   NIP: 851-24-28-946 
Biuro Projektu w Krakowie 
ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków 
II. WYKONAWCA 

Imię i nazwisko / Pełna nazwa Wykonawcy:  ………………………………………………….. 

Adres zamieszkania lub siedziba Wykonawcy: ………………….…………………………….. 

Nr telefonu/fax. ………………………….……………………………………..…………..…..….. 

E-mail:……………………………………….………………………………………………………. 

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

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

Osoba do kontaktów …………………………………………………………………….…………. 

III. WYCENA ZAMÓWIENIA 

W nawiązaniu do rozeznania rynku wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej 
specyfikacji: 
 

Lp. 
Nazwa zamówienia 

 

Łączna ilość 

godzin kursu 
Wartość brutto w zł  

(Całkowita wartość zamówienia) 

1 Kurs języka hiszpańskiego w Krakowie 600  

2 
Lokalizacja sali dydaktycznej (adres): 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Rozeznanie rynku oraz uzyskałem/łam 
konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że spełniam wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
3. Oświadczam, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
4. Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

miejscowość i data 
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5. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z 
prawdą. 

 

 

 

      ...…….......……………………………................. 
                       Podpisy osób uprawnionych do  
                          reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


