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Wałbrzych, dnia 25.05.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/10.3/ JBiUC 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców 

Dolnego  Śląska”  nr projektu: RPDS.10.03.00-02-0181/16 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.3 Poprawa 

dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Fundacja „Razem” , w ramach procedury  dla 

wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie określoną w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do 

złożenia oferty: 

z zakresu dostarczenia kompletu podręczników oraz ćwiczeń dla osób dorosłych  

 do nauki języka angielskiego oraz języka niemieckiego 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Razem 

ul. Beethovena 1-2,  

58-300 Wałbrzych 

tel/fax: 074 666 30 06 

NIP: 886-27-72-667 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 1. Strona internetowa https://fundacjarazem.wixsite.com/jezykibranzowe 

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA  

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV 

22110000-4 Drukowane książki 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
https://fundacjarazem.wixsite.com/jezykibranzowe
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Przedmiotem zamówienia jest : 

usługa polegająca na  dostawie do siedziby  zamawiającego kompletu podręczników oraz ćwiczeń dla 

osób dorosłych do języka angielskiego i języka niemieckiego (na koszt  Wykonawcy) dla 360 

uczestników  na potrzeby realizacji projektu pt. „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla 

Mieszkańców Dolnego  Śląska”  

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na dostawie do siedziby  zamawiającego 

kompletu podręczników oraz ćwiczeń dla osób dorosłych do języka angielskiego i języka 

niemieckiego (na koszt  Wykonawcy) na wskazanym poziomie zgodnym z Europejskim Systemem 

Opisu Kształcenia Językowego (Zamawiający wskaże Wykonawcy na 7 dni roboczych przed 

planowaną dostawą z uwagi, iż wybór poziomu podręcznika zależny jest od poziomu zrekrutowanych 

do projektu osób), w zależności od poziomu kompetencji Uczestników Projektu (określonych przez 

Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego testu wiedzy ze znajomości języka)  dla 360 

uczestników  na potrzeby realizacji projektu pt. „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla 

Mieszkańców Dolnego Śląska”. Zamówienie obejmuje 240 (słownie: dwieście czterdzieści) 

kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego („New English File” lub inny 

równoważny podręcznik z ćwiczeniami w zależności od dostępności na rynku.) oraz 120 (słownie: sto 

dwadzieścia) kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka niemieckiego („Schritte 

internationall” lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w zależności od dostępności na 

rynku) zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej: 

JĘZYK ANGIELSKI 240 kompletów  

Na komplet składa się w zależności od poziomu: 

Poziom A1 

 „New English File” – (podręczniki + ćwiczenia)  lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w 

zależności od dostępności na rynku) 

 

Poziom A2 
„New English File” – (podręczniki + ćwiczenia)   lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w 

zależności od dostępności na rynku  

 



 
 

 

Projekt „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego  Śląska”  współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja,  

Działanie 10.3Poprawa dostępności i wspierania uczenia się przez całe życie 

St
ro

n
a3

 

Poziom B1 
„New English File” – (podręczniki + ćwiczenia)   lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w 

zależności od dostępności na rynku  

JĘZYK NIEMIECKI 120 kompletów  

Na komplet składa się w zależności od poziomu: 

Poziom A1 

„Schritte international”  – (podręczniki + ćwiczenia)  lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami 

w zależności od dostępności na rynku  

Poziom A2 

„Schritte internationall” – (podręczniki + ćwiczenia)   lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami 

w zależności od dostępności na rynku  

Poziom B1 

„Schritte international” - (podręczniki + ćwiczenia) lub  inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami 

w zależności od dostępności na rynku  

Zestawy podręczników i ćwiczeń przeznaczone do nauki dorosłych  muszą być nowe i nieużywane 

oraz wolne od wad i usterek.  

 

Wskazana liczba kompletów w ramach języka angielskiego oraz języka niemieckiego jest liczbą 

szacunkową. Rzeczywiste zapotrzebowanie na liczbę kompletów (zestawów) podręczników oraz 

ćwiczeń na poszczególne poziomy Zamawiający wskaże Wykonawcy na 7 dni roboczych przed 

planowaną dostawą z uwagi, iż wybór poziomu podręcznika zależny jest od poziomu zrekrutowanych 

do projektu osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wymiany kompletów 

(zestawów) podręczników oraz ćwiczeń zgodnie z aktualnymi potrzebami a Wykonawca nie będzie 

wnosił, żadnych roszczeń z tego tytułu do Zamawiającego.  

  

 

a) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

-Dostawy 360 kompletów (zestawów) podręczników oraz ćwiczeń na koszt własny 

Wykonawcy na wskazany adres przez Zamawiającego. 

- Dostawa podręczników zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

- Dostawy nowych oraz wolnych od wad i usterek  kompletów podręczników oraz ćwiczeń dla 

osób dorosłych. 

- Dostawa będzie odbywać się etapowo zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego 

- Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 
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Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014 – 2020  a także Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w 

zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego 

V.OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU             W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy posiadają: 

a) są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

b) przedstawią aktualny wydruk wpisu do CEIDG, KRS lub inny równoważny dokument 

potwierdzający prowadzenie działalności  nie starsze niż 7 dni przed złożeniem oferty  

c) przedstawią oświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej wskazanych warunków: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków w następujący sposób: 

a) Oświadczą Wykonawcy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie 

zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - 

weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik  nr 2 do niniejszego 

zapytania 

b) Przedstawienie oferty cenowej, spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym 

weryfikacja na podstawie  załącznik nr 1 do niniejszego zapytania  
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c) Złożenie aktualnego wpisu  do CEIDG, KRS lub innego równoważnego dokumentu 

potwierdzający prowadzenie działalności  nie starsze niż 7 dni przed złożeniem oferty 

  d)  Oświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowemu 

 

Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy 

dokumentów, oświadczeń i informacji przedłożonych przez Wykonawców.  

Zamawiający zastrzega, że oferty nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów zostaną 

odrzucone. 

VII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Wymagany termin związania ofertą wynosi maksymalnie 30 dni 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 

Adres do korespondencji: Fundacja Razem ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych,  pok. 20 lub 21,  

tel. 074 666 30 06. 

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 

merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Małgorzata Błażków – Babula  Tel. 

882961405, adres mailowy malgorzatablazkow@wp.pl. Kontakt telefoniczny w dniach od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby uprawnionej.   

3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

4. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza  stanowiącego załącznik nr 1, 

załącznik nr 2. 

5. Komplet załączników i dokumentów opisanych w pkt. VI wystarczy złożyć w jednym 

egzemplarzu. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona. 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji. 



 
 

 

Projekt „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego  Śląska”  współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja,  

Działanie 10.3Poprawa dostępności i wspierania uczenia się przez całe życie 

St
ro

n
a6

 

7. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z 

późniejszymi zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (jeśli 

dotyczy). 

9. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność                          

z oryginałem przez Wykonawcę.  

10. Ofertę należy złożyć w  kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: 

   Fundacja Razem ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych i opatrzonej opisem:   

 

Zapytanie ofertowe  NR 2/RPO/10.3/ JBiUC 

w ramach projektu  „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego  

Śląska”   

oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

12. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić 

zmian w ofercie. 

13. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu, 

uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład 

oferty. 

14. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

15. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 

służących do wypełnienia oferty. 

16. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest 

równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

 

XI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 02.06.2017 do godziny 10.00 w 

siedzibie Zamawiającego – Fundacja Razem, ul. Beethovena 1-2,  58-300 Wałbrzych - partner pok. 20 

lub 21 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). 
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XII. KRYTERIUM OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO 

KRYTERIUM ORAZ SPOSÓBU OCENY OFERT 

Nazwa Waga kryterium - ilość punktów 

1. Kryterium 100% cena:  

Cena (brutto) powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i 

obciążeniami.  

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cmin /C0) x 100 

gdzie:  

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,  

Cmin – najniższa cena (cena za 1 godzinę brutto ) spośród ważnych ofert,  

C0 – cena obliczona badanej oferty.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.  

 

Oferent, który przedłoży ważną ofertę, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie przesłanką 

do wezwania osoby objętej ofertą do podpisania umowy. 

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między zamawiającymi, a wykonawcą w walutach obcych, 

innych niż PLN. 

XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 4 dni od dnia 

przekazania (doręczenia) zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż do 19.06.2017 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcie umowy Zamawiający 

wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenie ich ponownej oceny.  

4. Termin wyboru oferty nastąpi do dnia 08.06.2017. 

XV. OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

1. Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3. 

2. Zamawiający informuje, iż w umowie  będą zapisy:   
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-  W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4ust. 3 Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 1000,00 zł  za każdy dzień opóźnienia.  

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości umowy, w 

przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy.  

-  Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 

odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy 

w zakresie:  

a. Terminu realizacji umowy;  

b. Ostatecznej liczby kompletów podręczników oraz ćwiczeń w ramach     umowy;  

c. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego  środków przeznaczonych na  

pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);  

 

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających 

wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w 

drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy. 

4.  Zamawiający informuje, że zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy na 

podstawie rachunków/faktur obejmujących zapłatę za dostarczone podręczniki z ćwiczeniami w 

terminie 21 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego. Warunkiem wypłaty 

wynagrodzenia będzie dodatkowo dostępność na koncie Projektu środków finansowych pochodzących 

z dotacji przyznanej Zamawiającemu na realizację projektu „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe 

Dla Mieszkańców Dolnego Śląska” . Brak środków powoduje, że wynagrodzenie pomimo doręczenia 

rachunku/faktury Zamawiającemu nie staje się wymagalne, w szczególności od kwot wskazanych na 

fakturze nie biegną odsetki za opóźnienie, a termin płatności faktury ulega przesunięciu i wyniesie 7 

dni od czasu wpłynięcia na konto Projektu ww. środków w wysokości wystarczającej do zaspokojenia 

powstałych w związku z realizacją Projektu roszczeń o wynagrodzenie z terminem płatności 

wcześniejszym niż termin płatności wierzytelności Wykonawcy oraz wierzytelności Wykonawcy. 
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XVI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym 

i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny.  

3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

4.  W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który 

w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty 

oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 

dotyczących treści złożonych ofert.  

7. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

8. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie 

zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.  

Załączniki do zapytania ofertowego NR 2/RPO/10.3/ JBiUC: 

 Wzór oferty - Spełnienie  warunków określonych w zapytaniu ofertowym wraz z ceną 

usługi  na formularzu oferty  zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 1 

 Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2 

 Wzór umowy – Załącznik nr 3 
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 Załącznik nr 1 

DANE OFERENTA 

Nazwa Wykonawcy 

………….……………………………………………………………………………...  

Adres Wykonawcy 

………………………………………………….…………………………………………………… 

NIP …………………… 

Telefon - ………………………… fax ……………………….e-mail ……………………………… 

OFERTA 

Odpowiadając na skierowane zapytanie o cenę polegającej na dostawie do siedziby  zamawiającego 

kompletu podręczników oraz ćwiczeń do języka angielskiego i języka niemieckiego (na koszt  

Wykonawcy) dla 360 uczestników  na potrzeby realizacji projektu pt. „Języki Branżowe i 

Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego  Śląska” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wskazuję cenę brutto i netto 

(obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia) jednego egzemplarza kompletu 

podręczników oraz ćwiczeń do języka angielskiego oraz języka niemieckiego.: 

Lp. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 

Cena netto 1 

kompletu 

(podręcznik + 

ćwiczenia) 

Podatek VAT  

Cena brutto 1 

kompletu 

(podręcznik + 

ćwiczenia) 

1. Komplet do nauki języka niemieckiego poziom A1 - 

„Schritte international” lub inny równoważny 

podręcznik z ćwiczeniami w zależności od 

dostępności na rynku – (podręczniki + ćwiczenia) 

 

   

Cena brutto słownie: 

………………………………………………. 

2. Komplet do nauki języka niemieckiego poziom A2 - 

„Schritte international” lub inny równoważny 

podręcznik z ćwiczeniami w zależności od 

dostępności na rynku – (podręczniki + ćwiczenia) 

 

   

Cena brutto słownie: 

………………………………………………. 

3. Komplet do nauki języka niemieckiego poziom B1 - 

„Schritte international” lub inny równoważny 

podręcznik z ćwiczeniami w zależności od 

dostępności na rynku – (podręczniki + ćwiczenia) 

 

   

Cena brutto słownie: 

………………………………………………. 
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4. Komplet do nauki języka angielskiego poziom A1- 

„New English File” lub inny równoważny 

podręcznik z ćwiczeniami w zależności od 

dostępności na rynku – (podręczniki + ćwiczenia) 

 

 

   

Cena brutto słownie: 

………………………………………………. 

5.  Komplet do nauki języka angielskiego poziom A2- 

„New English File” lub inny równoważny 

podręcznik z ćwiczeniami w zależności od 

dostępności na rynku – (podręczniki + ćwiczenia) 

 

 

   

Cena brutto słownie: 

………………………………………………. 

6.  Komplet do nauki języka angielskiego poziom B1- 

„New English File” lub inny równoważny 

podręcznik z ćwiczeniami w zależności od 

dostępności na rynku – (podręczniki + ćwiczenia) 

   

Cena brutto słownie: 

………………………………………………. 

 
1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu  NR 

2/RPO/10.3/ JBiUC: 

b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte.  

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.  

 

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym 

koszty transportu itp.).  

2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 a także 

Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego 

3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 

ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.  

………………………………...... 

(data i podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik  nr 2 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

1. Spełniam warunki określone w stosowanych przepisach: 

- Znajduję sie w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia 

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

2.  Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa 

termin  składania ofert 

3. Po zapoznaniu się z warunkami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

 

1. Oświadczam, że jestem  wykonawcą, którzy spełniają warunki, o których mowa   

w treści niniejszego zapytania ofertowego dotyczących: 

  - posiadania uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności zgodny z 

obowiązującymi przepisami  

2. Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach 

określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z zapytaniem ofertowym NR 2/RPO/10.3/ JBiUC z 

dnia 25.05.2017. 

 

……………………………………………..  …………………………………………… 

         (miejscowość i data)       (podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 3 

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTAWY PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO ORAZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO NR ……………… 

zawarta w dniu ……………… r. w Wałbrzychu 

pomiędzy: 

Fundacją „Razem” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Beethovena 1-2, zarejestrowaną w KRS pod numerem 

0000213039,  NIP 8862772667, reprezentowaną przez: Sebastiana Boreckiego, zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

Firmą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………, wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

 

z siedzibą w ………… 

Adres siedziby:………………… 

reprezentowaną przez ……………………………….………………..(imię, nazwisko) – właściciela/kę 

Zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”  

§ 1. 

1. Zamawiający oświadcza,  że niniejsza umowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach realizacji 

projektu: „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego  Śląska” w ramach 

regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach 

Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. 

§2. 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na dostawie do siedziby  zamawiającego 

kompletu podręczników oraz ćwiczeń do języka angielskiego i języka niemieckiego (na koszt  

Wykonawcy) na wskazanym poziomie zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, 

w zależności od poziomu kompetencji Uczestników Projektu dla 360 uczestników  na potrzeby realizacji 

projektu pt. „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego  Śląska”. 

Zamówienie obejmuje 240 (słownie: dwieście czterdzieści) kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki 

języka angielskiego („New English File” lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w zależności od 

dostępności na rynku – (podręczniki + ćwiczenia)) oraz 120 (słownie: sto dwadzieścia) kompletów 

(podręczników i ćwiczeń) do nauki języka niemieckiego („Schritte internationall” lub inny równoważny 

podręcznik z ćwiczeniami w zależności od dostępności na rynku – (podręczniki + ćwiczenia) Przedmiot 
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umowy realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 

niepełno sprawnościami. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Zamówienie obejmuje dostarczenie 360 kompletów do nauki języka angielskiego oraz języka 

niemieckiego. 

4. Wskazana liczba kompletów w ramach języka angielskiego oraz języka niemieckiego jest liczbą 

szacunkową. Rzeczywiste zapotrzebowanie na liczbę kompletów (zestawów) podręczników oraz ćwiczeń  

na poszczególne poziomy Zamawiający wskaże Wykonawcy na 7 dni roboczych przed planowaną dostawą 

z uwagi, iż wybór poziomu podręcznika zależny jest od poziomu zrekrutowanych do projektu osób. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wymiany kompletów (zestawów) podręczników oraz 

ćwiczeń zgodnie z aktualnymi potrzebami a Wykonawca nie będzie rościł z tego tytułu roszczeń do 

Zamawiającego.  

§ 3. 

 

1. Wykonawca odpowiada za wady podręczników pod warunkiem otrzymania od Zamawiającego 

zawiadomienia o stwierdzonych wadach w otrzymanych egzemplarzach podręczników w terminie dwóch 

miesięcy od daty stwierdzenia wad przez Zamawiającego.  

 

§ 4. 

Wykonawca  zobowiązuje się do:  

1. Dostawy 360 kompletów (zestawów) podręczników oraz ćwiczeń na koszt własny    Wykonawcy na 

wskazany adres przez Zamawiającego. 

2. Dostarczenia 360 kompletów do nauki języka angielskiego oraz języka niemieckiego zgodnie ze 

specyfikacją przedstawioną poniżej: 

JĘZYK ANGIELSKI 240 kompletów  

Na komplet składa się w zależności od poziomu: 

Poziom A1 

 „New English File” – (podręczniki + ćwiczenia)  lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w zależności 

od dostępności na rynku) 

 

Poziom A2 

„New English File” – (podręczniki + ćwiczenia)   lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w zależności 

od dostępności na rynku  
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Poziom B1 

„New English File” – (podręczniki + ćwiczenia)   lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w zależności 

od dostępności na rynku  

JĘZYK NIEMIECKI 120 kompletów  

Na komplet składa się w zależności od poziomu: 

Poziom A1 

„Schritte international”  – (podręczniki + ćwiczenia)  lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w 

zależności od dostępności na rynku  

Poziom A2 

„Schritte internationall” – (podręczniki + ćwiczenia)   lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w 

zależności od dostępności na rynku  

Poziom B1 

„Schritte international” – (podręczniki + ćwiczenia)   lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w 

zależności od dostępności na rynku  

 

Wskazana liczba kompletów w ramach języka angielskiego oraz języka niemieckiego jest liczbą szacunkową. 

Rzeczywiste zapotrzebowanie na liczbę kompletów (zestawów) podręczników oraz ćwiczeń na poszczególne 

poziomy Zamawiający wskaże Wykonawcy na 7 dni roboczych przed planowaną dostawą z uwagi, iż wybór 

poziomu podręcznika zależny jest od poziomu zrekrutowanych do projektu osób. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość dokonania wymiany kompletów (zestawów) podręczników oraz ćwiczeń zgodnie z aktualnymi 

potrzebami a Wykonawca nie będzie rościł z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego.  

3. Dostawy podręczników zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od 

wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego na ilość kompletów z danego poziomu oraz języka. 

4. Dostawy nowych oraz wolnych od wad i usterek  kompletów podręczników 

5. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 a także Wytycznych 

programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 5. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi:  

 ………… zł brutto /słownie/ ……………………………………złotych za jeden komplet – Poziom A1 

„Schritte international”– (podręczniki + ćwiczenia) lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w 

zależności od dostępności na rynku 
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 ………… zł brutto /słownie/ ……………………………………złotych za jeden komplet Poziom A2 

„Schritte international”– (podręczniki + ćwiczenia) lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w 

zależności od dostępności na rynku 

 ………… zł brutto /słownie złotych za jeden komplet Poziom B1 „Schritte international” podręczniki + 

ćwiczenia)  lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w zależności od dostępności na rynku 

 ………… zł brutto /słownie/ ……………………………………złotych Poziom A1 

„New English File”– (podręczniki + ćwiczenia) lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w 

zależności od dostępności na rynku 

 ………… zł brutto /słownie/ ……………………………………złotych Poziom A2 

„New English File”– (podręczniki + ćwiczenia) lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w 

zależności od dostępności na rynku 

 ………… zł brutto /słownie/ ……………………………………złotych Poziom B1 

„New English File”– (podręczniki + ćwiczenia)  lub inny równoważny podręcznik z ćwiczeniami w 

zależności od dostępności na rynku 

 

Kwota brutto nie może być wyższa od kwot wskazanych w zapytaniu, bez względu na wzrost cen 

rynkowych.  Powyższa kwota obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z 

warunkami określonymi w umowie.  

2. Po dokonaniu dostawy podręczników (kompletów), w terminie określonym w §4 ust. 3, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu fakturę za fizycznie dostarczoną ilość kompletów wraz protokołem zdawczo-

odbiorczym. Kwota do zapłaty będzie równoznaczna z rzeczywistym miesięcznym zakresem realizacji 

zamówienia.  

3. Zamawiający informuje, że zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy na podstawie 

rachunków/faktur obejmujących zapłatę za dostarczone podręczniki z ćwiczeniami, w terminie 21 dni od 

dnia otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie 

dodatkowo dostępność na koncie Projektu środków finansowych pochodzących z dotacji przyznanej 

Zamawiającemu na realizację projektu „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe Dla Mieszkańców 

Dolnego Śląska” . Brak środków powoduje, że wynagrodzenie pomimo doręczenia rachunku/faktury 

Zamawiającemu nie staje się wymagalne, w szczególności od kwot wskazanych na fakturze nie biegną 

odsetki za opóźnienie, a termin płatności faktury ulega przesunięciu i wyniesie 7 dni od czasu wpłynięcia na 

konto Projektu ww. środków w wysokości wystarczającej do zaspokojenia powstałych w związku z 

realizacją Projektu roszczeń o wynagrodzenie z terminem płatności wcześniejszym niż termin płatności 

wierzytelności Wykonawcy oraz wierzytelności Wykonawcy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.  

5. W przypadku zmiany cen przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

odszkodowania  z tyt. rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 



 
 

 

Projekt „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego  Śląska”  współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja,  

Działanie 10.3Poprawa dostępności i wspierania uczenia się przez całe życie 
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§ 6. 

 
1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w §4 ust. 3  Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 

karę umowną w wysokości 1000,00 zł  za każdy dzień opóźnienia.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości umowy, w przypadku 

odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w 

pełnej wysokości, na zasadach ogólnych  

 

§ 7. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

a. Terminu realizacji umowy;  

       b. Ostatecznej liczby kompletów podręczników oraz ćwiczeń w ramach     umowy; 

c. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego  środków przeznaczonych na  

pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);  

  
§ 9. 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozpatrywać w drodze 

polubownych negocjacji. Gdyby ta droga zawiodła, wówczas spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

§10. 

W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają stosowne przepisy prawa w tym: 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 11. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

2. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe nr NR 2/RPO/10.3/ JBiUC 

 

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

Zamawiający    Wykonawca 

 


