
 
Znak sprawy: CKJ/RR-2 

Lublin, dnia 07.06. 2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Euro-Forum Marek Gudków w związku z realizacją projektu „Centrum Kompetencji Językowych” 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji 
osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych zaprasza do składania ofert na dostawę kompletów 
podręczników do nauki języka niemieckiego. 

1. ZAMAWIAJĄCY 
 
Euro-Forum Marek Gudków 
ul. Graniczna 4/7,8 
20-010 Lublin 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku w oparciu o Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
W niniejszym przypadku nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych. Zamawiający nie jest 
zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówieo Publicznych. 
Euro-Forum Marek Gudków informuje, że wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 
również w rozumieniu ustawy Prawo zamówieo publicznych, a procedura ma na celu wyłącznie dokonanie 
rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną usługę i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
NAZWA I KOD CPV: 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki 
 
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów następujących podręczników na potrzeby realizacji 

szkoleo językowych realizowanych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Językowych:  

Lp. Tytuł  Ilośd kompletów* 

1 Schritte international. Podręcznik z dwiczeniami, częśd 1 i 2 wyd. Hueber 12 

2. Menschen A1/1. Podręcznik z DVD i Menschen A1/1. Dwiczenia z CD, wyd. 
Hueber 

12 

* odpowiada ilości osób w 1 grupie szkoleniowej. 

 
 Dokładne dane dotyczące zamówienia tj. liczba kompletów podręczników na danym poziomie zostaną 
przekazane Wykonawcy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Komplety podręczników muszą byd fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek. 

 Koszt zamówienia obejmuje także koszty związane z dostarczeniem podręczników pod wskazany przez 
Zamawiającego adres. 

 



 
 Zamawiający zastrzega sobie możliwośd:  

- zmiany liczby kompletów podręczników w sytuacji zrekrutowania większej liczby uczestników/czek 
projektu na daną grupę 

- anulowania zakupu w sytuacji niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników/czek projektu na daną 
grupę. 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: czerwiec - lipiec 2017 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

I) W postępowaniu mogą wziąd udział Wykonawcy, którzy posiadają potencjał i doświadczenie w realizacji 

dostaw będących przedmiotem zamówienia – weryfikacja na podstawie podpisanego przez Wykonawcę 

formularza oferty, który będzie potwierdzał spełnienie powyższego warunku; 

II) Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury wyboru wykonawcy w ramach powyższego 
postępowania, przy czym powiązania te polegają w szczególności na: 

 uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

 pozostawianiu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii pobocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. Weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego; 

 

6. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy  przez 

Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialnośd finansową, która przekracza określone w umowie  
wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z  odpowiednich reguł i warunków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przepisów prawa unijnego i prawa 
krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca 
przyjmuje do wiadomości, iż  Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób. 

2. Wykonawca, który składa ofertę akceptuje fakt, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy: 

 przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy -  w przypadku 
niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez 
zachowania należytej staranności, 

 zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych 
strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt. 1 
odpowiedzialnośd finansowa Zamawiającego przewyższająca wartośd umowy Zamawiającego z 
Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku 
z przygotowaniem zajęd w innym terminie w związku z niedostarczeniem na czas podręczników, 

 zastrzegające możliwośd niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku 
naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez 
Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia dostawy. 

 

 

 

 



 
 

7. KRYTERIA OCENY: 
 

Celem rozeznania rynku jest potwierdzenie, że dana usługa/dostawa zostały wykonana po cenie nie wyższej niż 
cena rynkowa z uwzględnieniem faktu, że wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

 

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT: 
 

1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 
do Zapytania ofertowego oraz załącznik nr 2.  

2. Oferta powinna byd czytelna, trwale spięta i złożona w języku polskim. 
3. Cena w ofercie musi byd podana w polskich złotych oraz obejmowad wszystkie koszty z związane 

realizacją zamówienia i dostarczenia go pod wskazany przez Zamawiającego adres. 
4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny byd podpisane lub 

parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą byd podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

 
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Zamawiający będzie oczekiwał na  odpowiedz do dnia  10.06.2017,godz. 23.59. w wybranej formie na 
formularzach stanowiących załączniki nr 1 i 2  do niniejszego zapytania: 
 
a) Osobiście/pocztą 
Ofertę należy złożyd w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie wskazując dane Zamawiającego 
i Wykonawcy wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego w 
ramach projektu „Centrum Kompetencji Językowych”‘’  

Euro-Forum Marek Gudków, ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin, II piętro 

b)  Drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres: m.skorupska@euro-forum.com.pl 

W temacie wiadomości e-mail należy wpisad: „Oferta na dostawę podręczników do nauki języka 
niemieckiego w ramach projektu „Centrum Kompetencji Językowych”‘’ 

Termin złożenia oferty : 10.06.2017, godz. 23.59 

 
Usługa będzie realizowana w oparciu o umowę Zamawiającego z Wykonawcą. Zamawiający nie odsyła 
złożonych ofert. 
 
10. KONTAKT 
Małgorzata Skorupska – kierownik projektu  

tel. 570 336 559,e-mail:  m.skorupska@euro-forum.com.pl 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty Wykonawcy 
Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań  
  


