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         Wrocław,  27.04.2016r. 

Zapytanie o cenę nr 1/04/TEST JĘZYK/2016/JnS  

W związku z realizacją Projektu „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy 

osób w wieku 18-35 lat ze Śląska” o nr POWR.04.02.00-00-0215/15 współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na 

zapytanie o cenę. 

Zamawiający: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław 

I. Przedmiot zapytania o cenę 

Przedmiotem zapytania jest opracowanie wzoru testu znajomości języka niemieckiego kandydata do projektu i 

ocena testów znajomości języka niemieckiego wypełnionych przez kandydatów do projektu.  

Projekt skierowany jest do 54 osób młodych należących do tzw. grupy NEET, w wieku 18-35 lat, 

zamieszkujących na terenie subregionu centralnego i zachodniego woj. śląskiego. 

Głównym celem projektu jest stopniowa i trwała integracja z rynkiem pracy 54 osób poprzez realizację 

kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej (poradnictwo zawodowe, wsparcie 

psychologiczne, kurs języka niemieckiego, kursy zawodowe, staże zawodowe w firmach sektora produkcyjnego 

w Niemczech, staże krajowe, pośrednictwo pracy, mentoring). 

Więcej informacji nt. projektu: 

http://fundacjaimago.pl/projekty/aktualne/jade-na-staz-zagraniczne-doswiadczenia-zawodowe-szansa-na-

rynku-pracy-osob-w-wieku-18-35-lat-ze-slaska/  

II. Opis przedmiotu zapytania o cenę 

Zlecenie obejmuje: 

1) opracowanie wzoru testu znajomości języka niemieckiego kandydata do projektu 

2) ocena testów znajomości języka niemieckiego wypełnionych przez kandydatów do projektu (54 testy) 

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). Zleceniobiorca 

zobowiązany będzie wykonać zlecenie osobiście, przy użyciu własnych środków trwałych. Koszt oferty cenowej 

zawierać musi wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia. 

III. Termin realizacji zlecenia: 

1. Opracowanie wzoru testu od 05.05.2016 do 10.05.2016r. 

2. Ocena testów w ramach III edycji rekrutacji: I edycja V.2016, II edycja X.2016, III edycja III.2017. 

3. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminów zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.  

IV. Dokumenty niezbędne do złożenia odpowiedzi na zapytanie o cenę: 

 Formularz oferty cenowej (Załącznik nr 1 zapytania o cenę),  

 CV potwierdzające wymogi określone w pkt. VI. 

V. Kryteria oceny odpowiedzi na zapytanie o cenę: 

1. Najniższa cena – kwota brutto z Formularza ofertowego za łączną realizację zlecenia. 

VI. Wymogi wobec zleceniobiorcy: 

 Min. ukończone studia I stopnia Filologii Germańskiej 
 Min. 2-letnie doświadczenie lektorskie (język niemiecki) 
 Min. 2 letnie doświadczenie w ocenie kompetencji językowych osób 
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VII. Termin składania odpowiedzi na zapytanie o cenę: 

Do dnia 04.05.2016 roku, drogą pocztową / osobiście pod adres Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 
Wrocław z dopiskiem „Zapytanie o cenę nr 1/04/TEST JĘZYK/2016/JnS " lub elektronicznie na adres: 
magda.stempska@fundacjaimago.pl 

VIII. Zawarcie umowy: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny. 


