Kraków, dnia 16 października 2017 roku.

Zapytanie ofertowe Nr 1/10/2017
na dostawę materiałów dydaktycznych
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2 ,
30-042 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza
Oferentów do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy na dostarczenie
materiałów dydaktycznych – książek do nauki języka angielskiego - w ramach Projektu
„Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o
wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska” nr projektu RPDS.10.03.00-02-0005/16,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający:
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel
ul. Kujawska 3A/2
30-042 Kraków
Tel.: 12 427 28 39
Fax: 12 427 28 39
e-mail: piotr.szmigiel@norton.edu.pl
Osoba do kontaktu: Piotr Szmigiel
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” poprzez:
1) Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego:
www.norton.edu.pl
2) Umieszczenie zapytania na stronie
http://rpo.dolnyslask.pl/zamowienia-publiczne/
3) Zebranie i ocenę ofert;
4) Wybór Wykonawcy;
5) Sporządzenie protokołu;
6) Poinformowania Wykonawców o wynikach zapytania oraz zamieszczenia tej
informacji na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie
http://rpo.dolnyslask.pl/zamowienia-publiczne/
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Celem udzielenie zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostarczenie materiałów
dydaktycznych – książek do nauki języka angielskiego dla Uczestników Projektu „Język
angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o
wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska” nr projektu RPDS.10.03.00-02-0005/16,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników do nauki języka angielskiego, dla

912 osób dorosłych ( podręcznik + książka ćwiczeń), w ramach realizacji Projektu

„Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o
wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska” nr projektu RPDS.10.03.00-02-0005/16.
3. Zamówienie dotyczy dostawy podręczników (kompletów) do nauki języka angielskiego

umożliwiające podniesienie kompetencji językowych Uczestnika o jeden poziom zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia językowego , z przeznaczeniem dla 984
osób dorosłych : podręcznik z płytą DVD (np. Speakout Wydawnictwa Pearson – z
zaznaczeniem, że filmy na płycie DVD mają być wkomponowane w tok lekcji, a nie
stanowić dodatkowego materiału do opcjonalnego wykorzystania) oraz zeszyt
ćwiczeń z płytą audio CD wydawnictwa Pearson lub innego Wydawnictwa na
podobnym poziomie merytorycznym, z przeznaczeniem na 120 godzinny kurs
języka angielskiego pozwalający na nabycie umiejętności na poziomie komunikacji
od poziomu 0 do poziomu A1 lub od poziomu A1 do poziomu A2, itd. Możliwe
poziomy zaawansowania podręczników w przedmiotowym zamówieniu to : Starter,
Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate .
4. Oferent przy wyborze oferowanego podręcznika musi wziąć pod uwagę fakt, że grupą
docelową Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 18 lat i więcej o niskich
kwalifikacjach – wykształcenie średnie (co najmniej 80% uczestników) lub które
ukończyły 50. rok życia (co najmniej 30% uczestników), które uczą się, pracują lub
zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatów
wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego,
lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego,
wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego, w których stopa bezrobocia przekracza
150% stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim (wg danych GUS za rok 2014).
Co najmniej 60% uczestników będzie mieszkańcami obszarów wiejskich, 70% grupy
docelowej stanowić będą kobiety.
Przyjęte założenie skierowania szczególnej akcji promocyjnej i wsparcia do osób o niskich
kwalifikacjach i osób po 50 roku życia ma na celu wsparcie grup z jednej strony nisko
zmotywowanych, a z drugiej strony przejawiających największe luki kompetencyjne.
5. Wykonawca w ramach proponowanej ceny zobowiązuje się dostarczyć zestawy
lektorskie (podręcznik + ćwiczenia + podręcznik nauczyciela) dla 82 nauczycieli.
6. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć jeden przykładowy zestaw
(komplet podręczników dla Uczestnika Projektu).
II. Wspólny Słownik Zamówień : Kod CPV: 22111000-1 Podręczniki szkolne
III. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
IV. Termin i sposób wykonania zamówienia
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia : od dnia podpisania umowy do końca
stycznia 2018 roku.
2. Wykonawca dostarczy podręczniki zgodnie z zamówieniami określającymi ilości i
poziomy zaawansowania w całości lub partiami w zależności od postępów rekrutacji do
projektu – maksymalnie w 3 (trzech) transzach.

3. Wykonawca dostarczy podręczniki do wskazanej miejscowości na terenie województwa
dolnośląskiego/opolskiego lub do siedziby Zamawiającego w Krakowie.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
kryteria:
a) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- 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.
b) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do
możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania
upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
VI. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia oferty
1. Oferta musi zawierać
- „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
- Pisemne Pełnomocnictwo – jeżeli osoba podpisująca Ofertę nie jest upoważniona do tej
czynności na podstawie odpisu z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
- Aktualny odpis z rejestru KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
- Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe
(telefon, e-mail).
4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego”
(Załącznik nr 1) i określenia w nim cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia.
5. Ceny oferty muszą być przedstawione w PLN , zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku.
6. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków, oraz dostawą.

7. Oferta oraz Załączniki do zapytania ofertowego muszą zawierać podpisy osób
uprawnionych do reprezentacji
8. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyników postępowania.
10. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zamawiający dokona weryfikacji dokumentów złożonych przez Wykonawców, w tym
w szczególności dokona oceny spełniania warunków formalnych przez Wykonawców..
12. Ofertę należy dostarczyć do dnia 25 października 2017 roku .
13. Miejsce i sposób złożenia oferty :
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego:
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel
ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków
„Zapytanie ofertowe Nr 1/10/2017
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
Sekretariat czynny w godzinach 9.00 - 16.00
b) pocztą lub kurierem na adres Biura Zamawiającego:
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel
ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków
„Zapytanie ofertowe Nr 1/10/2017
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
Sekretariat czynny w godzinach 9.00 - 16.00
14. Zamawiający odrzuci ofertę miedzy innymi, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona przez Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z
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) zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami:
- cena ofertowa brutto - 100%
2. Ocena ofert w oparciu o powyższe kryteria dokonana zostanie, w oparciu o wzór:
Najniższa cena Oferty
--------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena ocenianej Oferty
3. Liczby punktów stanowić będą końcową ocenę oferty. Punkty będą liczone z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji dokumentów złożonych przez
Wykonawców oraz po przyznaniu- zgodnie z ppkt 1 i 2- punktów złożonym
ofertom, Zamawiający sporządzi listę ofert, na której umieści oferty Wykonawców ze
wskazaniem punktów przydzielonych ocenie w porządku malejącym.

5. Zamawiający zawrze umowy z Wykonawcą z pozycji pierwszej
listy, o której mowa w ppkt 4 powyżej, których Oferty odpowiadać będą wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym, pod warunkiem , że mieszczą
się w cenie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
6. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną
wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
7. Zamawiający nie udzieli zamówienia w przypadku jeżeli oferowana cena
brutto będzie wyższa niż przewidziana w budżecie projektu.
8. Oferent może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dokumentów
w zakresie złożonej oferty.
VI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy, który planowany będzie
nie wcześniej niż na następny dzień po przekazaniu informacji o wyborze oferty.
2. Osoba reprezentująca Wykonawcę powinna posiadać aktualne pełnomocnictwo do
podpisania umowy, o ile takie upoważnienie nie wynika z innych dokumentów
załączonych do oferty.
IX. Opis warunków zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. O zmianach
Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni
kalendarzowych.
Piotr Szmigiel

