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Poznań, 06.11.2018 r. 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dot. Projektu „Otwarta Europa – szkolenia językowe z certyfikatem” nr RPOP.09.03.00-16-0055/16 
 
Globalnet Sp. z o.o. realizujący projekt „Otwarta Europa – szkolenia językowe z certyfikatem” nr RPOP.09.03.00-
16-0055/16 zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie zewnętrznych egzaminów języka angielskiego TOEIC lub 
równoważnych,  mierzących poziom biegłości języka angielskiego na poziomach od A0 do B1 wraz z certyfikatem 
potwierdzającym uzyskany przez zdającego poziom znajomości języka angielskiego, zgodnym z  Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego, dla 336 uczestników projektu. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych. W 
przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły 
udział w egzaminach. 
 
 
I. DANE ZAMAWIAJACEGO: 
 
Globalnet Sp. z o.o. 
ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A 
61-815 Poznań 
NIP: 7811830147, REGON 300959495, KRS 0000319002 
Reprezentowana przez: Członka zarządu – Monikę Nowakowską-Twaróg oraz Członka zarządu - Mikołaja 
Nowakowskiego. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami). Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się w/w 
Ustawy. Postepowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie dotyczy - Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
80580000-3 – Oferowanie kursów językowych 
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80500000-9 - Usługi szkoleniowe 
80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zewnętrznych egzaminów języka angielskiego TOEIC lub 
równoważnych,  mierzących poziom biegłości języka angielskiego na poziomach od A0 do B1 wraz z certyfikatem 
potwierdzającym uzyskany przez zdającego poziom znajomości języka angielskiego,  zgodnym z  Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego, dla 336 uczestników projektu „Otwarta Europa – 
szkolenia językowe z certyfikatem” nr RPOP.09.03.00-16-0055/16, współfinansowanego przez Unie Europejska w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 336 osób, mieszkańców województwa 
opolskiego. Projekt realizowany jest w okresie: od 01.01.2018 roku do 30.06.2019 roku na terenie województwa 
opolskiego. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert w konsorcjum. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania 
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przyczyny. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, o czym 
poinformuje Oferentów najpóźniej w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz  zamieści 
informację na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 
Planowany termin realizacji zamówienia: listopad 2018r. - czerwiec 2019 r.  
Szczegółowe terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone w trakcie realizacji umowy zawartej z 
Wykonawcą, a wynikać będą z terminów zakończenia zajęć w poszczególnych grupach i konieczności osiągnięcia 
zakładanych rezultatów projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób na poszczególne 
sesje egzaminacyjne (ilość osób może ulec zmianie ze względu na efekty projektu w poszczególnych okresach 
realizacji projektu tj. liczbę osób, które zakończą udział w szkoleniach i przystąpią do egzaminów). 
 
Planowane miejsce realizacji:  teren całego województwa opolskiego. 
Zamawiający dopuszcza składanie tylko ofert całkowitych 
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:  

 Zapewnienie 336 testów egzaminacyjnych (wersja papierowa), pokrycia kosztów wydania i przesłania 336 
certyfikatów potwierdzających uzyskany przez zdającego poziom znajomości języka angielskiego do 
Zamawiającego. 

 Koszty administracyjne związane z organizacja egzaminów pokrywa Zamawiający. Dokładne miejsce, terminy i 
godziny egzaminów ustalone zostaną z Kierownikiem Projektu na etapie realizacji umowy. Zamawiający 
każdorazowo poinformuje Uczestników o terminie egzaminu oraz dostarczy informację Wykonawcy odnośnie 
terminu i miejsca realizacji egzaminu. 

 
 
IV. OKRESLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA 
 
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu 
właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian 
w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć: 
 
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy, 
 
b. ostatecznej ilości egzaminów do zrealizowania, 
 
c. zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 
publicznego określonego w umowie. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości egzaminów ich terminów oraz miejsca ich realizacji, z 
przyczyn uwzgledniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIENIA 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału 
w postepowaniu: 
 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
2. Posiadają niezbędna wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
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zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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 PO; 
 
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. 
 
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 
W przedmiotowym postepowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące 
kryteria: cena - waga 100%. 
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty: 
 
1. Cena – waga 100% (maksymalnie 100 punktów). 
 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie podane ceny powinny być cenami brutto. Wykonawca zgodnie ze statusem prawnym powinien podać 
cenę ofertową skalkulowaną w taki sposób, aby obejmowała wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i 
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów 
m.in. podatek VAT i wszystkie obciążenia publiczno-prawne (US, ZUS) zarówno po stronie zleceniobiorcy jak i 
zleceniodawcy. 
 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia (po uwzględnieniu wag) wynosi 100. 
 
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego 
terminu składania ofert. 
 
VIII. ODRZUCENIE OFERTY 
 
1. W niniejszym postepowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który: 
 
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego; 
 
b. złoży ofertę niekompletna, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym 
postepowaniu; 
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c. przedstawi nieprawdziwe informacje; 
 
d. nie spełnia warunków udziału w postepowaniu. 
 
2. Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny 
za realizacje przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco 
niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, 
bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie 
złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że 
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
 
3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki 
ochrony prawnej 
 
IX. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Globalnet Sp. z o.o. , ul. Franciszka Ratajczaka 
20/18A, 61-815 Poznań; 

b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady 
konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020; 

c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o podrozdział 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz podmioty i 
instytucje publiczne odpowiedzialne za realizację programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku 
następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne 
wydatki dotyczące zakończonego Projektu; 

e. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie 
oferty; 

f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g. posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych    
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

h. nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

2. W celu wykazania, że Wykonawca wypełnił obowiązek informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO, 
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie wskazane w załączniku nr 3 – dotyczy Wykonawców, którzy 
posługują się danymi osobowymi pozyskanymi bezpośrednio lub pośrednio od osób fizycznych. 
 

 
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY 
 
1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty: 
 
a) oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego integralna część zapytania ofertowego (załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego); 
 
b) formularza oferty, stanowiącego integralna część zapytania ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego); 
 
c) oświadczenie Wykonawcy, iż posiada odpowiednie doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej 
umożliwiającej wykonanie zamówienia, stanowiącego integralna część zapytania ofertowego (oświadczenie 
zostało dołączone do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), 
 
 
d) oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (oświadczenie zostało dołączone do 
formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), 
 
e)  oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub art. 14 RODO, 
oświadczenie wskazane w załączniku nr 3 – dotyczy Wykonawców, którzy posługują się danymi osobowymi 
pozyskanymi bezpośrednio lub pośrednio od osób fizycznych. 
 
2. Płatność za realizacje przedmiotu zamówienia będzie z dołu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przedłożenia 
przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego faktury/rachunku oraz dostarczeniu wszystkich 
dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszej umowy. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest 
miesiąc kalendarzowy. 
 
3. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna 
czytelna technika. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan 
dokumentacji - sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym. 
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5. Oferty powinny zostać dostarczone: 
 

 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby biura Zamawiającego: 
Globalnet Sp. z o.o. 
ul. Franciszka Ratajczaka 20/18a 
61-815 Poznań 

z dopiskiem na kopercie: „Oferta na egzaminy - Dotyczy projektu: RPOP.09.03.00-16-0055/16” 

 
lub 

 drogą elektroniczną (skan dokumentacji) na adres e-mail: monika@globalnet.com.pl  
W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta na egzaminy - Dotyczy projektu: 

RPOP.09.03.00-16-0055/16” 
 

Termin złożenia oferty: 13 LISTOPAD 2018 do godziny 23:59. Decyduje data i godzina wpływu do 
Zamawiającego. 

 
6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 
 
7. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 
 
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą 
ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W 
przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający 
unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta. 
 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym etapie bez podawania 
przyczyny. 
 
10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawca, który w postepowaniu uzyskał kolejna 
najwyższa liczbę punktów. 
 
11. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, Pani Monika 
Nowakowska-Twaróg nr tel.: 612238602, e-mail: monika@globalnet.com.pl  
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego: „Oświadczenia” 
 

 

 

…………………………………………………………… 
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy  
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu  „Otwarta Europa – szkolenia językowe z 
certyfikatem” nr RPOP.09.03.00-16-0055/16 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ  

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

 

Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
reprezentujący/a:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj.  

 

 

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

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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 PO; 
 
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. 
 

 

Miejscowość……………………..……, dnia……………………… ………………………………………………………….             
(Wykonawca lub osoba działająca  
w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 Zapytania Ofertowego: „Formularz oferty” 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: 

 
dostarczenie zewnętrznych egzaminów języka angielskiego TOEIC lub równoważnych,  mierzących poziom 
biegłości języka angielskiego na poziomach od A0 do B1 wraz z certyfikatem potwierdzającym uzyskany przez 
zdającego poziom znajomości języka angielskiego,  zgodnym z  Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego z języka angielskiego, dla 336 uczestników projektu “Otwarta Europa – szkolenia językowe z certyfikatem” 
nr RPOP.09.03.00-16-0055/16 

 Termin realizacji zamówienia: listopad 2018r. -  czerwiec 2019r. 

1. Dane Wykonawcy 
 

Nazwa : 
 
Adres siedziby : 
 
REGON : 
 
NIP : 
 
Telefon / fax:  

 

Adres e-mail:  

 
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: 

 

Rodzaj usługi 

Cena 
jednostkowa 

brutto  
za 1 egzamin z 
certyfikatem 

 

 
 

Ilość osób 
biorących 

udział 
w egzaminie 

 
Łączna kwota zamówienia 

brutto 
Cena jednostkowa brutto 

za 1 egzamin z certyfikatem 
x ilość osób biorących 

udział w egzaminie 
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OŚWIADCZENIA: 
 

 Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 

działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej 

zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 Oświadczam, że usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie 
wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

 Oświadczam, iż nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

 W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji 

zamówienia. 

 
 
 
 
 
 

Miejscowość ............................, dnia ....................................          ........................................................................... 
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy lub 

osoby działającej w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego 
 
Dane oferenta: 
Nazwa:  

Adres siedziby:  

Telefon / fax:  

Adres e-mail:  

NIP:  

REGON:  

 
 

Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych  
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

1
 

 
Składając ofertę na dostarczenie zewnętrznych egzaminów języka angielskiego TOEIC lub równoważnych,  

mierzących poziom biegłości języka angielskiego na poziomach od A0 do B1 wraz z certyfikatem potwierdzającym 

uzyskany przez zdającego poziom znajomości języka angielskiego,  zgodnym z  Europejskim Systemem Opisu 

Kształcenia Językowego z języka angielskiego, dla 336 uczestników projektu “Otwarta Europa – szkolenia 

językowe z certyfikatem” nr RPOP.09.03.00-16-0055/16 zgodnie z  Zapytaniem ofertowym opublikowanym 

w dniu 06.11.2018 r. na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl., w ramach projektu 

“Otwarta Europa – szkolenia językowe z certyfikatem” nr RPOP.09.03.00-16-0055/16  , projekt 

realizowany jest od  stycznia 2018 r. do  czerwca 2019 r.,  współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.3 

Wsparcie kształcenia ustawicznego. 

 
oświadczam, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  
 
 
 
………………………………..                     ……………………………….. 
miejscowość, data,       podpis i pieczątka imienna 
pieczęć firmowa Wykonawcy      osoby upoważnionej 

 

                                                           
1
 Wypełniane wyłącznie gdy ofertę składa inny podmiot niż osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową 

działalność gospodarczą, która osobiście będzie wykonywała umowę 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

