Warszawa, 27 czerwca 2016r.

ROZEZNANIE RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA
EGZAMINÓW TELC LUB RÓWNOWAŻNYCH WRAZ Z WYDANIEM CERTYFIKATÓW ZEWNĘTRZNYCH
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez QS Zurich Sp. z o.o. zwracam się z prośbą
o oszacowanie kosztów usługi zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów TELC lub równoważnych wraz
z wydaniem certyfikatów zewnętrznych dla 132 uczestników projektu „Kompetencje językowe i ICT na
rynku pracy sprawdzą się !” nr RPMA.10.02.00-14-4685/16 realizowanego na terenie województwa
mazowieckiego w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.

I. ZAMAWIAJĄCY:
QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6A
02-495 Warszawa
NIP 952-201-33-25
e-mail: karolina.turkiewicz@qszurich.pl
telefon: +48 22 651 74 88
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia egzaminów TELC lub równoważnych zgodne ze standardami
opisanymi w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem
Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Raportu Referencyjnego.
Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy
kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r.(Dz.U. z 2016 r., poz.64) stanowiącego Załącznik Nr 8 do
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020 z dnia 18 maja 2017 roku dalej zwanym DOKUMENTEM - Załącznik Nr 2 do niniejszego
rozeznania.
2. Posiadają doświadczenie w realizacji egzaminów określonych dla wskazanego zakresu, o realizację
którego się ubiegają.
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4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
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3. Dysponują egzaminatorami posiadającymi uprawnienia zgodne z normami dla danego egzaminu
zgodnie ze standardami określonymi w DOKUMENCIE.

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o
o
o
o

procedury

wyboru

Wykonawcy

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
do przysposobienia, opieki lub kurateli.

III. SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA
Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w cel ustalenia ceny rynkowej:


Strona

Proces kompleksowego przeprowadzenia certyfikacji powinien być zgodny ze standardami opisanymi
w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i
Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Raportu Referencyjnego. Odniesienie Polskiej Ramy
Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowanego przez
Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015
r.(Dz.U. z 2016 r., poz.64) stanowiącego Załącznik Nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 roku dalej zwanym
DOKUMENTEM -- Załącznik Nr 2 do niniejszego rozeznania.
Certyfikacja oznacza proces, w wyniku którego uczestnik otrzyma od upoważnionej instytucji formalny
dokument stwierdzający, że uzyskał określoną kwalifikację.
Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty
uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte.
Uzyskane przez uczestników w wyniku udziału w szkoleniu, kwalifikacje stanowić będą wyodrębniony zestaw
efektów uczenia się, adekwatnych dla danej dziedziny: zasobów wiedzy i umiejętności do wykorzystania
wiedzy w wykonywaniu zadań zawodowych i rozwiązywaniu problemów.
III.1.Organizacja i przeprowadzenie egzaminów TELC lub równoważnych:
1. Celem każdego egzaminu jest weryfikacja kwalifikacji posiadanych przez danego uczestnika zgodnie ze
standardami, określonymi dla międzynarodowych kwalifikacji językowych.

2

Usług zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów TELC lub równoważnych wraz z wydaniem
certyfikatów zewnętrznych dla 132 uczestników projektu z zakresu:
- język angielski 84 uczestników (7 grup po 12 uczestników) na każdym poziomie odpowiednio
dopasowanym do potrzeb i umiejętności uczestników;
- język niemiecki 36 uczestników (3 grupy po 12 uczestników) na każdym poziomie odpowiednio
dopasowanym do potrzeb i umiejętności uczestników;
- język francuski 12 uczestników (1 grupa – 12 uczestników) na każdym poziomie odpowiednio
dopasowanym do potrzeb i umiejętności uczestników
Zamawiający oczekuje organizacji i przeprowadzenia egzaminów, których efektem będzie uzyskanie
certyfikatów potwierdzających, że uczestnicy szkolenia osiągnęli określoną kwalifikację. Egzaminy językowe
muszą obejmować pełen zakres kompetencji, czyli poziom A1, A2; B1, B2; C1, C2. Przez pełen zakres
kompetencji Zamawiający rozumie 2 cykle.
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2. Egzamin powinien zostać przeprowadzony przez Wykonawcę, posiadającego uprawnienia do
przeprowadzania egzaminów określonych dla wskazanego zakresu, nadane w ramach systemu
akredytacyjnego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
a. egzaminatorów odpowiadających za organizację egzaminu i nadzór nad jego prawidłowym
przebiegiem, posiadających uprawnienia zgodne z normami określonymi dla danego egzaminu,
według standardów opisanych w DOKUMENCIE, przy czym Wykonawca pokrywa również koszty
dojazdu egzaminatorów na egzamin do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
b. materiały egzaminacyjne dla każdego uczestnika zgodne z normami określonymi dla danego egzaminu
m.in. arkusze egzaminacyjne, niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie egzaminów stosownie
do standardów określonych w DOKUMENCIE.
4. Egzamin realizowany będzie na terenie woj. mazowieckiego w jednym ze wskazanych przez
Zamawiającego powiatów.
5. Egzaminy organizowane będą w dni robocze lub w soboty (w zależności od potrzeb uczestników), wymiar
czasowy oraz zakres egzaminów powinien być zgodny z normami określonymi dla danego egzaminu
stosownie do standardów określonych w DOKUMENCIE.
6. Przebieg egzaminów dokumentowany jest przez Wykonawcę przy wykorzystaniu dokumentacji zgodnej
z normami dla danego egzaminu stosownie do standardów określonych DOKUMENCIE. Dodatkowo
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia imiennej listy obecności uczestników na egzaminie.
7. Wszystkie materiały egzaminacyjne oraz dokumenty zawierać będą wizualizację projektu – wymagane
logotypy do oznaczenia materiałów szkoleniowych. Zasady wizualizacji projektu są określone zgodnie
z wymaganiami opisanymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
8. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia egzaminu stanowić będą przedmiot ustaleń pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
9. W terminie 5 dni roboczych po zakończeniu realizacji egzaminów, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu listę obecności uczestników egzaminu.
10. Zamawiający potwierdzi prawidłową realizację egzaminów protokołem zdawczo-odbiorczym.
III.2.Przeprowadzenie oceny arkuszy egzaminacyjnych uczestników:
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ocenę arkuszy egzaminacyjnych złożonych przez uczestników
w trakcie egzaminów w sposób transparentny, uczciwy, rzetelny oraz zgodny z normami dla danego egzaminu
określonych w DOKUMENCIE.
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię dokumentacji z procesu oceny arkuszy
egzaminacyjnych uczestników w terminie i formie uzgodnionych wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.
III.3. Wydanie odpowiednich Certyfikatów uczestnikom, którzy pomyślnie zdali egzaminy:
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2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wydanych Certyfikatów oraz do przekazania
Zamawiającemu dokumentacji związanej z przeprowadzeniem procesu certyfikacji, w tym w szczególności
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1. Wykonawca zapewni wydanie Certyfikatu każdemu uczestnikowi, który w wyniku oceny arkuszy
egzaminacyjnych przeprowadzonej zgodnie z pkt. III.2 uzyska pozytywny wynik egzaminu zgodnie z normami
dla danego egzaminu według standardów określonych w DOKUMENCIE.

protokołów z przeprowadzonych egzaminów, kopii certyfikatów lub kopii rejestru wydanych certyfikatów.
Przekazanie dokumentów nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 15 lipca
2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.
IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert wyznaczono do: 05.07.2017r. do godziny 24.00.
Informację zwrotną (oferty) oraz wszelkie pytania proszę kierować drogą e-mailową na adres
e-mail: karolina.turkiewicz@qszurich.pl.
W odpowiedzi na rozeznanie rynku proszę o wskazanie kwot netto oraz kwot brutto zgodnie z poniższym
podziałem:

Lp.

Nazwa usługi

1

Przeprowadzenie egzaminów
TELC lub równoważnych wraz
z wydaniem certyfikatów język
angielski

2

Przeprowadzenie egzaminów
TELC lub równoważnych wraz
z wydaniem certyfikatów język
niemiecki

3

Przeprowadzenie egzaminów
TELC lub równoważnych wraz
z wydaniem certyfikatów język
francuski

Cena netto w PLN
za egzamin
wraz z wydaniem
certyfikatu dla
1 (jednego)
uczestnika

Podatek VAT
(stawka)

Cena brutto w PLN
za egzamin
wraz z wydaniem
certyfikatu dla
1 (jednego)
uczestnika
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Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że faktury/rachunki za usługę wystawiane będą na faktyczną liczbę
osób korzystających ze wsparcia.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi najwyższej jakości i w razie zastrzeżeń do usługi ze strony
uczestników, dostosuje się do wytycznych Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia
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Oświadczam, że wyżej wymieniona kwota jest ceną brutto. W określonej powyżej cenie uwzględnione są
wszystkie koszty Zamawiającego/Zleceniodawcy jako pracodawcy wynikające z umów cywilno-prawnych,
w tym VAT,
kwoty składek na ubezpieczenie społeczne ZUS w części opłacanej przez
Zamawiającego/Zleceniodawcę jako płatnika składek, jeśli takie występują.

faktury/rachunku za realizację zamówienia obejmującego usługi zorganizowania i przeprowadzenia
egzaminów TELC lub równoważnych z 14-dniowym terminem płatności.

Strona

5

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ OŚWIADCZA, ŻE:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności w zakresie, w jakim ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień; .
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Posiada odpowiedni potencjał techniczny.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
6. Akceptuje wszystkie zapisy rozeznania z dnia 27 czerwca 2017 roku i zapewniam:
a) należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
b) gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia
siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
c) gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,
d) gwarancję ważności oferty przez 30 dni od upływ terminu składania ofert
e) dyspozycyjność.
7. Jestem/nie jestem* zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na
podstawie stosunku pracy. W przypadku zatrudnienia w ww. instytucjach oświadczam, że nie zachodzi
konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
8. Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
zawartych
w ofercie dla potrzeb postępowania dot. Rozeznania rynku z dnia 27 czerwca 2017r. w projekcie
„Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy sprawdzą się !” nr RPMA.10.02.00-14-4685/16,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926
ze zm).
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKUNA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW TELC LUB RÓWNOWAŻNYCH WRAZ
Z WYDANIEM CERTYFIKATÓW ZEWNĘTRZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

OFERTA
dotycząca usługi zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów TELC lub równoważnych wraz z wydaniem
certyfikatów zewnętrznych dla 132 uczestników projektu „Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy
sprawdzą się !” nr RPMA.10.02.00-14-4685/16 realizowanego na terenie województwa mazowieckiego
w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.

ZAMAWIAJĄCY:
QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6A
02-495 Warszawa
NIP 952-201-33-25
e-mail: karolina.turkiewicz@qszurich.pl
Telefon: +48 22 651 74 88
Fax: +48 22 642 11 17

DANE OFERENTA:
………(proszę wpisać)……………………....

2. Adres Wykonawcy

………(proszę wpisać)……………………....

3. Adres do korespondencji:

………(proszę wpisać)……………………....

3. Tel./Fax.

………(proszę wpisać)……………………….

4. Adres e-mail

………(proszę wpisać)……………………….

5. Numer NIP

………(proszę wpisać)……………………….
Strona
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1. Nazwa Wykonawcy
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Oferuję:

Lp.

Nazwa usługi

1

Przeprowadzenie egzaminów
TELC lub równoważnych wraz
z wydaniem certyfikatów język
angielski

2

Przeprowadzenie egzaminów
TELC lub równoważnych wraz
z wydaniem certyfikatów język
niemiecki

3

Przeprowadzenie egzaminów
TELC lub równoważnych wraz
z wydaniem certyfikatów język
francuski

Cena netto w PLN
za egzamin
wraz z wydaniem
certyfikatu dla
1 (jednego)
uczestnika

Podatek VAT
(stawka)

Cena brutto w PLN
za egzamin
wraz z wydaniem
certyfikatu dla
1 (jednego)
uczestnika

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy sprawdzą się!”

Strona

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności w zakresie, w jakim ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień; .
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Posiadam odpowiedni potencjał techniczny.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie zalegam z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
6. Akceptuję wszystkie zapisy rozeznania z dnia 27 czerwca 2017 roku i zapewniam:
f) należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
g) gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia
siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
h) gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,
i) gwarancję ważności oferty przez 30 dni od upływ terminu składania ofert
j) dyspozycyjność.

7

Oświadczam, że:

7. Jestem/nie jestem* zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na
podstawie stosunku pracy. W przypadku zatrudnienia w ww. instytucjach oświadczam, że nie zachodzi
konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
8. Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
zawartych
w ofercie dla potrzeb postępowania dot. Rozeznania rynku z dnia 27 czerwca 2017r. w projekcie
„Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy sprawdzą się !” nr RPMA.10.02.00-14-4685/16,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926
ze zm).
Oświadczam, że:
Nie jestem powiązany 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, w szczególności poprzez:

nienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

………………………..
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Podpis / pieczątka
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Data

……………………………………………………….
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ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKUNA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW TELC LUB RÓWNOWAŻNYCH WRAZ
Z WYDANIEM CERTYFIKATÓW ZEWNĘTRZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na
potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.
Pytanie

TAK

NIE

I. UZNAWANE KWALIFIKACJE
1.Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w
zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu
kwalifikacyjnego kursu zawodowego)
2. Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub
samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
3.Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym
stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został
wydany po przeprowadzeniu walidacji?
4.Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji
i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym?
Jeżeli co najmniej jedna z odpowiedzi jest twierdząca,
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Strona

II. WARUNKI UMOŻLIWIAJĄCE UZNANIE DANEGO DOKUMENTU ZA POTWIERDZAJĄCY
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów
uczenia się?
2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane
z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
3.Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny
i uznawalny w danej branży/sektorze,
tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
 co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub
 związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/
sektorów?
Jeżeli na każde z powyższych pytań z części II listy odpowiedź jest twierdząca, dany
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dany dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

DOKUMENT MINISTERSTWA ROZWOJU

„Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Strona
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Załącznik Nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 roku
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