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

1

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
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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:
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,

2

Oświadczam, że:

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:
uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

………………………..

3

Podpis / pieczątka

Strona

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,
dany dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.
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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
dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.
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DOKUMENT MINISTERSTWA ROZWOJU

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