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         Wrocław,  24.06.2016r. 

Zapytanie ofertowe nr 2/06/KURS/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 ofertowe dotyczące realizacji kursu języka niemieckiego dla uczestników projektu. 

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

I. Przedmiot zapytania 

Przedmiotem zapytania jest realizacja kursu języka niemieckiego dla uczestników projektu ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikacji, słownictwa zawodowego (branże produkcyjno-techniczne tj. 

elektryczna, elektroniczna, mechaniczna, itp. zgodnie z  programem stażu uczestników) i jego zastosowania w 

praktyce. 

Kurs ma na celu przygotowanie językowe uczestników do odbycia staży zawodowych w Niemczech.  

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). Projekt realizowany jest na obszarze subregionu zachodniego i centralnego województwa 

śląskiego. Więcej informacji: www.fundacjaimago.pl, zakładka PROJEKTY. 

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 

1. Przeprowadzenie kursu języka niemieckiego dla 9 uczestników projektu: 2 grupy - poziom podstawowy i 

średniozaawansowany.  

2. Zajęcia prowadzone będą w wymiarze: 32h lekcyjnych / 56h lekcyjnych na grupę. 

3. Uczestnicy projektu w ramach rekrutacji do projektu wypełniają test językowy określający poziom 

znajomości języka niemieckiego - informacja o wyniku testu zostanie przekazana Zleceniobiorcy.  

4. Miejsce świadczenia usługi: Katowice. Zajęcia organizowane będą w siedzibie Zleceniobiorcy lub w 

pomieszczeniach przez niego wynajętych na potrzeby realizacji zadania. 

5. Zlecenie obejmuje: 

 prowadzenie zajęć języka niemieckiego, przygotowujących uczestników do staży zawodowych w 

sektorze produkcyjno-technicznym w Niemczech 

 zapewnienie materiałów dydaktycznych do nauki języka (materiały drukowane-ćwiczenia, podręcznik 

lub rozmówki językowe) 

 ocena nabytych kwalifikacji językowych (test językowy sprawdzający zdobyte umiejętności na koniec 

zajęć) 

 opracowanie i przedstawienie Koordynatorowi projektu raportu z oceny nabytych kwalifikacji 

językowych uczestników po przeprowadzonym teście.   

 wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia/certyfikatu o jego ukończeniu 

 

6. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej / umowy zlecenia. Koszt oferty 

cenowej zawierać musi wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia. 
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III. Termin realizacji zlecenia: 

04.07.2016-05.08.2016 

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

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

 formularz oferty (Załącznik nr 1) i oświadczenie (Załącznik 2),  

 dokumenty potwierdzające wymogi określone w pkt. VI. 

V. Kryteria oceny: 

1. Najniższa cena – kwota brutto z Formularza ofertowego za godzinę realizacji zlecenia - 100%. 

Wykonawca, który poda najniższą cenę brutto za godzinę realizacji zlecenia otrzyma 100 pkt., natomiast 
pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej 
oferty x 100. 

VI. Wymogi wobec zleceniobiorcy: 

1. Zleceniobiorca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

2. Zleceniobiorca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia: Zleceniodawca uzna ten warunek za spełniony jeżeli Zleceniobiorca wykaże, że dysponuje i/lub 
będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zlecenia, poprzez wykazanie minimum 1 lektora, który:  

a) posiada wykształcenie wyższe,  

b) posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów języka niemieckiego dla osób dorosłych na obszarze 
realizacji projektu - minimum 480 godzin praktyki w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych. 

3. Zleceniobiorca posiada doświadczenie w realizacji kursów języka niemieckiego na obszarze realizacji projektu 
(min. 3 letnie doświadczenie w realizacji kursów języka niemieckiego dla osób dorosłych na obszarze realizacji 
projektu). 

VII. Informacje nt. zakresu wykluczenia z realizacji zlecenia 

1. Wykonawcy podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   

2. Wykonawcy składający ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którzy nie spełniają przesłanek 
określonych w art.24.ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składają oświadczenie, które jest 
załącznikiem numer 2 do Zapytania Ofertowego. 

 VIII. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Do dnia 28.06.2016 roku (data wpływu oferty): 

a) drogą pocztową/kurierem/osobiście na adres: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, z 
dopiskiem Zapytanie o cenę nr 2/06/TEST JĘZYK/2016/JnS  

b) lub elektronicznie (skan podpisanych dokumentów) na adres: magda.stempska@fundacjaimago.pl 

IX. Zawarcie umowy: 

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

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę, 

w celu przeprowadzenia ostatecznych negocjacji (np. obniżenie ceny zaoferowanej przez Wykonawcę z powodu 

przekroczenia kwoty w budżecie projektu, ustalenia  terminów, sposobu i miejsc realizacji oferty, itp.). 


