
 

Kalisz, 15.11.2016 

 

„Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia – wsparcie dla osób bezrobotnych z województwa śląskiego”  
WND-RPSL.07.01.03-24-01E8/15 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WŚNK/2016 

I.  Zamawiający 
Europejska Grupa Doradcza Spółka z o.o. 
Siedziba firmy: ul. Mickiewicza 29, 40-923 Katowice 
Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz 
Telefon: 62 767 89 09, faks: 62 767 15 59 
www.eurogrupa.pl,  
 

Rozeznanie rynku  prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie  kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.09.2016r. 

II. Przedmiot zapytania 
1. Przedmiotem zapytania jest wybór wykonawcy gotowego do przeprowadzenia egzaminu VCC 

lub równoważnego zakończonego certyfikatem VCC lub równoważnym na terenie 

województwa śląskiego dla maksymalnie 120 Uczestników Projektu (12 grup szkoleniowych 

po średnio 10 Uczestników Projektu). Planowany okres realizacji egzaminów po realizacji 

szkoleń zawodowych: od grudnia 2016 r. do lipca 2017 r.  

Tematy szkoleń zawodowych: 

- Grafik komputerowy (120godz.) 
- Kucharz małej gastronomii (120godz.) 
- Pracownik gastronomii (120godz.) 
- Pracownik administracyjno – biurowy (120godz.) 
- Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (120godz.) 
- Sprzątanie obiektów wielko powierzchniowych (120godz.) 

Ilość egzaminów w danej tematyce zostanie określona po etapie rekrutacji. 
Certyfikaty potwierdzają kwalifikacje zdobyte na szkoleniu. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny przedstawionej w ofercie, jeżeli 

przewyższy ona kwotę przewidzianą w budżecie wniosku o dofinansowanie. 

 
 

III. Warunki składania ofert 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki: 

1) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące posiadania 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. Oferenci powinni posiadać dwa podstawowe uprawnienia do wykonywania 

czynności zamówienia: 

1.    posiadać odpowiedni wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS ze wskazaniem w/w 

działalności szkoleniowej, w tym przeprowadzania egzaminów 

2.    posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  

1) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

http://www.eurogrupa.pl/


 

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, 

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. 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4)  Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania. Do kategorii Wykonawców 

wykluczonych z postępowania, należą: 

* Wykonawcy, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 

upadłego; 

*Wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

*Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania;  

*Wykonawcy, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

 

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące 
możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 
a) Terminu realizacji umowy; 
b) Harmonogramu realizacji umowy; 
c) Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy; 
d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie 
wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może 
ulegać opóźnieniom). 
 

IV. Zadania Wykonawcy 

1. Na obowiązki Wykonawcy składa się w szczególności: 

a)  przeprowadzenie dla wskazanych Uczestników Projektu egzaminów zewnętrznych 

VCC lub równoważnych zakończonych certyfikatem VCC lub równoważnym, w tym: 

 Udostępnienie platformy egzaminacyjnej do egzaminu teoretycznego i praktycznego; 

 Zapewnienie sali egzaminacyjnej, wyposażonej w stanowiska komputerowe do 

przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu – jeżeli będzie wymagać tego egzamin; 

 Zapewnienia certyfikowanego Operatora Systemu Egzaminacyjnego do 

przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu; 

 Zapewnienia sali egzaminacyjnej wyposażonej w sposób umożliwiający 

przeprowadzenie praktycznej części egzaminu;  

 Zapewnienia certyfikowanego egzaminatora do przeprowadzenia praktycznej części 

egzaminu; 

 Zapewnienia narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania zadań praktycznych 

podczas egzaminu; 

 Wydania certyfikatów. Warunkiem niezbędnym do otrzymania certyfikatu jest uzyskanie 

pozytywnego wyniku na egzaminie potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych. 



 

b) Prowadzenia rejestru osób przystępujących do certyfikatów VCC lub równoważnych. 

c) Prowadzenia dokumentacji egzaminów zawierających m.in. dziennik obecności na 

egzaminie. 

2.Szczegółowy sposób realizacji zostanie uregulowany w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 
V. Termin realizacji zamówienia 

Planowany okres realizacji egzaminów po realizacji szkoleń zawodowych: od grudnia 2016 r. do lipca 

2017 r., zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Wykonawcą.  

 
VI. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert 
 

1. Cena - 80%. 
 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty 

przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

 

               najniższa cena brutto 

 Cena =  ……………………………………...       x 80 

              cena oferty ocenianej  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80. Wszystkie 

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Doświadczenie Oferenta - 20 pkt. (oceniana będzie ilość przeprowadzonych egzaminów w ciągu 

ostatnich 3 lat potwierdzających kwalifikacje)   

 Powyżej 500 egzaminów – 20 pkt.  
 300-499 egzaminów – 15 pkt. 
 100-299 egzaminów – 10 pkt. 
 1-99 egzaminów – 5 pkt. 
Weryfikowane na podstawie Formularza oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez 

Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 20.  

 
Maksymalnie Wykonawca może zdobyć 100 pkt. 

 
VII. Sposób przygotowania oferty  
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane załączniki 
(Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, wpis do RIS, KRS lub inny dokument rejestrowy). 
 
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę można: 

1. Złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego:  
Europejska Grupa Doradcza Spółka z o.o.               
ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz 

2. Wysłać faksem pod nr (62) 767 15 59 
3. Wysłać pocztą elektroniczną na adres: kamila@eurogrupa.com.pl 
4. Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2016r. o godz. 16:00 

mailto:kamila@eurogrupa.com.pl

