61-739 Poznań, Plac Wolności 18,
tel. (61) 855 24 19
e-mail: gwarancja@gwarancja.com.pl
www.gwarancja.com.pl
Biuro Consultingowo- Handlowe Gwarancja
Rok założenia 1993r.
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.30/00221/2005

Poznań, dnia 19.08.2016 r.
ZAPYTANIE CENOWE
Zamawiający:
Biuro Consultingowo-Handlowe Gwarancja Jan Guss z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolności 18, NIP 7820012537, REGON
63201477.
Zaprasza do złożenia oferty na:
Organizacja oraz przeprowadzenie egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego TOEIC Bridge wraz z ekspresową
oceną egzaminów dla 120 uczestników projektu „Kompetencje językowe i komputerowe kluczem do sukcesu”.
Termin realizacji zamówienia:
od września 2016 r. do grudnia 2017 r.
Informacje szczegółowe:
Zamówienie obejmuje sukcesywną organizację i przeprowadzanie egzaminów TOEIC Bridge dla 120 uczestników. Egzaminy
będą odbywać się w terminach wskazanych przez Zamawiającego, każdorazowo dla grupy minimum 12 osób, na terenie
województwa wielkopolskiego, w salach zapewnionych przez Zamawiającego.
Zaproponowana cena powinna obejmować kompleksowe świadczenie usługi, tj. zawierać co najmniej:
a) opłatę za egzamin dla Educational Testing Service (opłata za egzaminy i ekspresowe sprawdzenie egzaminów),
b) koszty obsługi sesji przez akredytowanych egzaminatorów (wynagrodzenie, koszty podróży, ewentualnych diet
i zakwaterowania dla egzaminatorów),
c) zapewnienie odpowiedniej jakości nagłośnienia podczas sesji egzaminacyjnych, odtwarzaczy CD,
d) zapewnienie profesjonalnych egzaminatorów z ważną licencją na przeprowadzenie egzaminu,
e) koszty priorytetowej i ubezpieczonej wysyłki kurierem zestawów egzaminacyjnych celem ich sprawdzenia po każdej sesji
egzaminacyjnej,
f) organizację egzaminu dla średnio 12-osobowych grup w terminach i lokalizacjach określonych przez Zamawiającego
(koszt wynajmu sal ponosi Zleceniodawca),
g) koszty dostarczenia kurierem certyfikatów do siedziby Zamawiającego niezwłocznie po ich otrzymaniu przez
Zleceniobiorcę.
Ofertę mogą składać wyłącznie podmioty posiadające status akredytowanego centrum egzaminacyjnego TOEIC
i posiadające uprawnienia do przeprowadzania egzaminu TOEIC Bridge.
Dodatkowe informacje:
1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
2. Minimalny termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych ofertach Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Oferentów do uzupełnienia złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie zawierających wszystkich wymaganych dokumentów
i informacji lub w przypadku nieuzupełnienia ofert zawierających braki formalne na wezwanie Zamawiającego we
wskazanym przez niego terminie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośbą do Oferenta o złożenie wyjaśnienia w sprawie oferty, po
upływie terminu składania ofert.
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób objętych egzaminem, przy czym łączna liczba
egzaminowanych osób w ramach zamówienia będzie nie mniejsza niż 12 osób. Zmiana liczby osób będzie skutkowała
zmianą wartości zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia egzaminatora wskazanego przez wybranego Oferenta w przypadku
gdy dany egzaminator przeprowadzał zajęcia dla uczestników egzaminu.
9. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Oferenta z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację
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 to Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się do Oferenta 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 Oferenta, 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 stosunku
do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Oferencie.
10. W związku z wykluczeniem Oferenta lub odrzuceniem oferty Oferentowi nie przysługują środki ochrony prawnej.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie oferowanej ceny brutto (waga 100%).
Sposób przyznawania punktacji:
najniższa oferowana cena
Liczba punktów =
x 100
cena oferty badanej
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, które mogą powstać w związku z realizacją zamówienia. Cena oferty winna być
wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. Oferent może
podać tylko jedną cenę, bez proponowania rozwiązań wariantowych.
Termin składania ofert:
26.08.2016 r. (do końca dnia; decyduje data wpływu do biura projektu lub data przesłania oferty na adres e-mail wskazany
poniżej). Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: halina.nowak@gwarancja.com.pl, przesłać pocztą/kurierem lub dostarczyć
bezpośrednio do biura projektu w Poznaniu (adres: Biuro Consultingowo-Handlowe Gwarancja, Plac Wolności 18, 61-739
Poznań).
W razie potrzeby dodatkowych informacji udzieli Państwu: Halina Nowak, tel. 61 855 24 19.
Załączniki do Zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy

