Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr RPOWP/9.3/1
dotyczące dostawy podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego
dla Uczestników projektu „Kompetencje językowe szansą na sukces”
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.3.
I. Zamawiający
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Staszica 7,
KRS 0000144369.
II. Przedmiot rozeznania rynku
Kod CPV 22111000-1- Podręczniki szkolne
1. Przedmiot rozeznania obejmuje dostawę nowych podręczników z ćwiczeniami dla
Uczestników projektu „Kompetencje językowe szansą na sukces”:
a) Do nauki języka angielskiego:
A1 : English File third edition elementary – 84 sztuki,
A2: English File third edition pre-intermediate – 84 sztuki,
B1: English File third edition intermediate – 12 sztuk,
B2: English File third edition intermediate plus – 12 sztuk.
b) Do nauki języka niemieckiego:
A1 : Studio d A1 – 12 sztuk,
A2 : Studio d A2 – 12 sztuk,
2. Wymagania wobec Wykonawcy:
Wykonawca zamówienia musi być osobą/podmiotem prowadzącym zarejestrowaną
działalność gospodarczą.
III.Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom/osobom powiązanym z
nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Celem weryfikacji powiązań Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 2
IV. Forma, miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na Załączniku nr 1 do
rozeznania rynku. W ofercie cenowej należy podać cenę jednostkową brutto za 1
sztukę podręcznika z ćwiczeniami w danym poziomie językowym. Należy w niej
uwzględnić wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w związku z
realizacją usługi, w tym dostarczenie podręczników do siedziby Zamawiającego lub
pod inny adres wskazany przez Zamawiającego.
2. W ofercie powinien być podany termin ważności oferty, wynoszący co najmniej 30
dni od terminu składania ofert.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem
wykonawcy, opisaną następująco:
Oferta na dostawę podręczników z ćwiczeniami dla Uczestników projektu:
„Kompetencje językowe szansą na sukces”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed 15.02.2017, godz. 12.00”
4. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.02.2017 r. do godz. 12.00 (wiążąca
jest data wpływu).
5. Ofertę można składać:
osobiście w biurze projektu: ul. Kadyiego 12, pokój 208, 38-200 Jasło,
droga pocztową na podany powyżej adres.
6. O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego (dotyczy wszystkich form złożenia oferty).
V. Kryteria wyboru oferty:
Głównym kryterium (100%) oceny ofert będzie cena brutto jednej sztuki
podręcznika z ćwiczeniami na dany poziom językowy. Cena powinna obejmować
wszystkie koszty realizacji usługi i być przedstawiona w polskich złotych z
dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku.
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 100.
Oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:
(Cmin / Cbad) x 100 = liczba uzyskanych punktów, gdzie:
C min - najniższa całkowita cena brutto 1 sztuki podręcznika w danym poziomie
językowym spośród złożonych ofert,

C bad - zaoferowana całkowita cena 1 sztuki podręcznika w danym poziomie
językowym w ofercie ocenianej.
Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po
przecinku. Liczba punktów, o których mowa powyżej, stanowić będzie końcową
ocenę oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą
mailową.
VI. Osoba do kontaktu
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest pan Robert Radwan, tel. 13 44 675 62, e-mail:
r.radwan@pakd.pl
VII. Inne
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego
działania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną/wybrane oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych
Oferentów.
8. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała wartość określoną
w budżecie projektu dla tego przedmiotu rozeznania rynku, Zamawiający może
wycofać się ze złożenia zamówienia lub podjąć negocjacje z wybranym
Oferentem/Oferentami w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości.
9. W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały
przez Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych
dokumentów, które potwierdzą i zagwarantują jakość i terminowość wykonania
przedmiotu rozeznania rynku.
10. Niniejsze Rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Wykonawcy do
realizacji przedmiotu rozeznania rynku i tym samym nie gwarantuje wykonania
całości przedmiotu rozeznania rynku przez jednego Wykonawcę.
12. Z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami zawarta zostanie umowa cywilnoprawna
(umowa zlecenie).
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyn.

Z poważaniem
Wiesław Tomasik,
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1
OFERTA CENOWA NA DOSTAWĘ PODRĘCZNIKÓW Z ĆWICZENIAMI DO
NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO
Ja niżej podpisany/a:
………………………………………………………………………………………….
w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące dostawy nowych podręczników z ćwiczeniami
do nauki języka angielskiego i niemieckiego składam niniejszą ofertę.
Oferuję dostawę nowych podręczników z ćwiczeniami do nauki języka angielskiego i
niemieckiego w ilości określonej w punkcie II.1 rozeznania za jednostkową cenę brutto za
dostawę 1 sztuki podręcznika:
a)

Do nauki języka angielskiego:

A1 : English File third edition elementary – za kwotę brutto …………………..…………. zł,
A2: English File third edition pre-intermediate – za kwotę brutto ………………………….zł,
B1: English File third edition intermediate – za kwotę brutto ……….……………………. zł,
B2: English File third edition intermediate plus – za kwotę brutto ……………… ………. zł,
b)

Do nauki języka niemieckiego:

A1 : Studio d A1 – za kwotę brutto ……………………………. zł,
A2 : Studio d A2 – za kwotę brutto ……………………………. zł,
Przystępując do udziału w rozeznaniu rynku oświadczam, że spełniam warunki udziału w
postępowaniu.
Termin ważności oferty: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data, podpis i pieczęć składającego oświadczenie)
Załączniki do oferty:
1. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiazań

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiazań
………………………

……..…………………
Miejscowo ść i data

Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy niniejszym oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Beneficjentem, zgodnie z częścią III rozeznania rynku, tj. polegających 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………..
Podpis /pieczątka Wykonawcy

