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Zapytanie Ofertowe 

 

 

W związku z realizacją projektu RPOP.09.03.00-16-0022/16 „Kurs na języki obce 

to dobry wybór”  realizowanego w ramach Oś priorytetowa 09 - Wysoka jakość edukacji , 

Działanie 09.03 - Wsparcie kształcenia ustawicznego na terenie województwa Opolskiego  

poszukujemy firmy do przeprowadzenie poniższej usługi: 

- Przeprowadzenie egzaminu dla 444 osób ( 384 z języka angielskiego i 60 z języka 

niemieckiego) na terenie województwa Opolskiego, który potwierdzi pełen poziom 

kompetencji językowych zgodnych z ESOKJ z poziomu A1, A2, B1, B2  w okresie 01.03.2017 

do 31.12.2018 z podziałem na 37 grup (32 z języka angielskiego i 5 z języka niemieckiego) 

Proszę w ofercie o wyszczególnienie kosztów pozycji: 

- egzaminator i egzamin  

- materiały do egzaminów 

- wynajem sali  

- certyfikaty 

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania: 

1. Egzamin  obejmie zakres wiedzy nabyty podczas  120 godzin zajęć  dla grupy. 

Nabyta wiedza obejmuje zakres wiedzy potrzebny do zdania egzaminu 

zewnętrznego na poziomach A1, A2, B1, B2 w zależności od stopnia 

zaawansowania uczestnika.  

2. Instytucja egzaminujące nie może być powiązana z Liderem projektu. 
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 W tym celu musi złożyć wypełniony i podpisany załącznik „Oświadczenie o braku 

powiązań z Beneficjentem” wraz z ofertą. 

3.  Egzamin  odbywać się będzie w terminie ustalonym na podstawie opracowanego 

przez Lidera harmonogramu zajęć . 

 

 

Pozycje słownika CPV obejmujące niniejsze zapytanie: 

 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

 

Oferty oceniane będą według klucza – najniższa cena ( waga punktów 100%). 

Oferty cenowe egzaminu  prosimy przesyłać do dnia 02.06.2017 na adres e-mail : 

robert.markowiak@leantech.com.pl  lub pocztą na adres:   

Lean Tech Robert Markowiak 

Gaj mały 118B 

64-520 Obrzycko 
 
 

Z poważaniem 

Robert Markowiak 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM 

 
 
 

................................................... 

/miejscowość i data/ 

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

................................................. 

................................................. 

……………………………… 

……………………………… 

/Nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu –  

Lean Tech Robert Markowiak  Gaj Mały 118B, 64-520 Obrzycko. 

Nie posiadam powiązań między Beneficjentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Beneficjentów lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjentów 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 

polegającymi w szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 5 % 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

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

                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 


