Kalisz, 04.01.2019 r.
ODZ Kaźmierczak Jacek Woźniak
ul. Rzemieślnicza 4/2
62-800 Kalisz
ROZEZNANIE RYNKU
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Firma ODZ Kaźmierczak Jacek Woźniak w ramach realizacji projektu „Nowa szansa na
zatrudnienie” planuje przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla 20 osób potwierdzającego
kwalifikacje komputerowe w zakresie modułów: przetwarzanie tekstów (Word) i arkusze
kalkulacyjne (Excel).
Obowiązki Wykonawcy
Przez sformułowanie organizacja i przeprowadzenie egzaminu Zamawiający rozumie:
a) przygotowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy arkuszy egzaminacyjnych,
b) zapewnienie sprzętu/oprogramowania, narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia
egzaminu,
c) realizację procedur egzaminacyjnych w miejscu i dniu egzaminu zgodnie z określonymi
wymogami w formie pisemnej/ustnej,
d) sporządzenie protokołów i wypełnienie dokumentów egzaminacyjnych oraz przekazanie
ich do Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu,
e) wydanie certyfikatu/ świadectwa uczestnikom, którzy zadali egzamin.
Egzaminy przeprowadzane zostaną w Kaliszu (11 osób) i Ostrowie Wlkp. (9 osób).
Termin realizacji usługi styczeń 2019.
Po zdanym egzaminie uczestnik/ uczestniczka otrzymają certyfikat, potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji cyfrowych.
W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów realizacji usługi.
II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają uprawnienia
do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje/kompetencje cyfrowe lub
innych równoważnych.
2) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe
lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia w formularzu
oferty.
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę można:
a) Złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:
ODZ Kaźmierczak Jacek Woźniak
ul. Rzemieślnicza 4/2, 62-800 Kalisz lub
b) Wysłać pocztą elektroniczną na adres: nowaszansanazatrudnienie@gmail.com
2. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu załączonego Formularza oferty
i przesłaniu/dostarczeniu do miejsca składania ofert lub na podany adres e-mail.
3. Oferta musi być złożona do 10.01.2019 r. do godziny 16.00. Decyduje godzina wpływu
oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych
na usługę i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach
i z określonym podmiotem, który złożył ofertę.

