
 
 

 
 
 

 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

w trybie rozeznania rynku 
 
 
 

Podmiot: EURO-FUTURA spółka z o.o. 

realizujący projekt „Dobre i TIKi i obce języki – realizacja wysokiej jakości szkoleń dla mieszkańców 

 woj. pomorskiego”, 

nr RPPM.05.05.00-22-0113/16 

 
 

zaprasza do złożenia oferty na: 
 

zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 36 osób, będących uczestnikami 

projektu „Dobre i TIKi i obce języki – realizacja wysokiej jakości szkoleń dla mieszkańców 

 woj. pomorskiego”, 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Poznań, 06.08.2019r. 

 



 
 

 
 
 

 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

EURO-FUTURA spółka z o.o. 

Adres siedziby: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań 

NIP7831716130, REGON 302802510 

reprezentowana przez Prezesa Zarządu Łukasza Dymka. 

 

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od kwoty 20 tys. do  50 tys. PLN netto 

włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), z zastosowaniem trybu uproszczonego tj. przeprowadzenie 

udokumentowanego rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia 19 lipca 2017 r.). 

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego  www.dobretiki.biuroprojektu.eu 
 
Zamówienie udzielane jest w ramach Projektu: „Dobre i TIKi i obce języki – realizacja wysokiej jakości szkoleń dla 
mieszkańców woj. pomorskiego”, nr RPPM.05.05.00-22-0113/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne.  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
           

            CPV: 22100000-4 Drukowane książki 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łącznie 36 podręczników do nauki języka angielskiego na poziomie od A1 do 

B1, dla 36 osób będących uczestnikami projektu „Dobre i TIKi i obce języki – realizacja wysokiej jakości szkoleń dla 

mieszkańców woj. pomorskiego”, nr RPPM.05.05.00-22-0113/16, przeznaczonych do nauki języka angielskiego na kursie 

trwającym 180 godzin lekcyjnych na różnych poziomach, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z zapotrzebowaniem przedstawionym przez Zamawiającego po 

uruchomieniu grupy szkoleniowej.  

Zamawiający wskazuje przykład podręczników jakie zamierza zakupić w postaci podręcznika „Direct Method” odpowiadający 

wskazanemu poziomowi, jednocześnie dopuszczając zakup innych równoważnych podręczników, wskazanych w 

poszczególnych poziomach kształcenia językowego, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia.  

Zamawiający nie dopuszcza do oferowania przedmiotu zamówienia w formie opracowanego skryptu. Szkolenia są 

skierowane do osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej stąd podręczniki muszą być dostosowane do kształcenia osób 

dorosłych.  

Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego. 

Dostawa podręczników  będzie odbywała się na koszt własny Wykonawcy.  

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu podręczniki do Biura Projektu w Słupsku, Al. 3 Maja 

44/6 w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, dotyczących m.in. liczby podręczników danego poziomu 

językowego.  

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na zakup i dostawę. Podręczniki muszą być nowe, nieużywane oraz 

wolne od wad i usterek.  

 

 

IV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby podręczników do nauki języka angielskiego na dane poziomy nauki 

lub anulowania zakupu w sytuacji niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/czek Projektu na daną grupę/dany 
poziom językowy założony w zapytaniu ofertowym.  



 
 

 
 
 

2. W przypadku, gdy rzeczywista liczba podręczników na poszczególne poziomy językowe ulegnie zmianie, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany/wymiany dostarczonych podręczników na podręczniki zgodne z aktualnymi 
potrzebami bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  
 

  V.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 
 Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 
 powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 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 (rodzice, 

dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 Weryfikacja spełnienia warunku : podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił formularz oferty wraz z oświadczeniem 
 Wykonawcy o braku ww. powiązań. 
 
VI.  DODATKOWE WARUNKI  
 
 W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował podręczniki równoważne w stosunku do podręczników wskazanych przez 
 Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełniania warunków równoważności (opisanych w części III 
 Opis przedmiotu zamówienia) w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania właściwej oceny zaproponowanych materiałów 
 dydaktycznych pod kątem spełniania w/w warunków.  

  
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 

          W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria: 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jaką może 
otrzymać oferent na dane kryterium 

Cena brutto 100% 100 pkt 

                     
         Opis sposobu przyznawania  punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

Lp. Kryterium Opis kryterium Waga % Wzór/sposób przyznania 
punktacji 

1. Cena  
 

Cenę  brutto za  wykonanie  zamówienia należy 
podać w złotych polskich z dokładnością do 

dwóch miejsc  po  przecinku.  Cena  powinna  
obejmować całkowity koszt realizacji 

zamówienia. 

100,00% Liczba punktów = (Cmin/Cof) 
100 * waga 
Gdzie: 
 
 
Cmin – najniższa cena spośród 
wszystkich ofert 
Cof – cena podana w ofercie 

 
 

Informacje dodatkowe: 
 

1. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  
3. W przypadku wyboru ofert, w której cena przekracza wartość szacowaną zamówienia (szacowanie wartości 

zamówienia uwzględnia ceny rynkowe oraz budżet projektu) Zamawiający może podjąć negocjacje wartości 

zamówienia z Wykonawcą lub odstąpić od podpisania umowy. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę 

punktów za oceniane kryteria (cena) Zamawiający przeprowadzi indywidualne negocjacje z Wykonawcami. 

 
 
 



 
 

 
 
 

VIII SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT: 
1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.zebrowska@biuroprojektu.eu, osobiście 

lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na adres: 
Biuro Projektu 
Al. 3-Maja 44,  
76-200 Słupsk, (pok. 6) z dopiskiem „Oferta na podręczniki j. angielski dla 36UP - 0113/16” 
Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania a data stempla 
pocztowego).  

2. Termin złożenia oferty: do 09.08.2019r. do godz.16.00.  
3. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych  

z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego. 
4. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy.  
5. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.  
6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.  
7. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, nr tel.: 604 952 176,       

e-mail: m.zebrowska@biuroprojektu.eu. 

 

IX NFORMACJE DODATKOWE: 
1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego 

zapytania ofertowego. Informacja o zmianach w treści zapytania ofertowego oraz o nowym terminie składania ofert 
zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.akademiakompetencji.biuroprojektu.eu.  

2. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania do momentu upublicznienia 

modyfikacji.  
3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.  
4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy 

cena oferty przekracza kwotę planowanych wydatków w budżecie projektu, którą dysponuje Zamawiający.  
5. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.  
6. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 
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