
 

        

Rybnik dn. 09.03.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych 

 ul. Tadeusza Kościuszki 5, 44-200 Rybnik 

 tel. 32 4221813, 32 4329810, 324329811; fax: 32 4329816 

 e-mail:  sekretariat@zstrybnik.pl 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów języka hiszpańskiego oraz 

przygotowania kulturowego uczniów ZST, a także kursu języka angielskiego zawodowego z dziedziny 

mechatroniki i automatyki w ramach projektu: „Praktyki zagraniczne uczniów ZST w ramach 

akredytacji – I edycja” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku we współpracy  

z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna 

osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt: KA121-

VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia  

i szkolenia zawodowego. 

 Numer umowy: 2021-1-PL01-KA121-VET-000005295 

Numer akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET- 096226 

 

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku uprzejmie prosi o przedstawienie oferty cenowej  

z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

1. Wymagania dotyczące Zamówienia: 

1) Istotą zajęć jest podniesienie umiejętności językowych i kulturowych uczestników projektu,  

a także umiejętności posługiwania się językiem angielskim zawodowym z zakresu 

mechatroniki i automatyki. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić test wiedzy  

i umiejętności uczestników zajęć na wejściu i wyjściu. Za rekrutację uczestników projektu 

odpowiada Zamawiający. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć listę uczestników projektu 

najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający może dokonać zmiany 

uczestników zajęć w uzasadnionych przypadkach. 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na podstawie programu zajęć 

stanowiącego załącznik nr 4. 
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3) Zajęcia będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem zatwierdzonym przez 

koordynatora projektu. Zmiany terminów ujętych w harmonogramie mogą odbywać się tylko 

za zgodą koordynatora projektu. 

4) Wykonawca zobowiązuje się stworzyć harmonogram dla poszczególnych grup i dostarczyć 

Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

5) Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach niepokrywających się 

z godzinami zajęć uczniów w szkole. Liczba godzin dla grupy wynosi 10 – zajęcia z języka 

hiszpańskiego oraz 10 godzin – zajęcia z języka angielskiego zawodowego, gdzie jednostka 

(godzina) lekcyjna = 45 minut zajęć. Liczba godzin w jednym dniu może wynosić maksymalnie 

5 godzin lekcyjnych. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego i terminowego prowadzenia dokumentacji 

usługi (dziennik zajęć, lista obecności). Wzór dokumentacji zostanie dostarczony najpóźniej 

w dniu prowadzenia pierwszych zajęć. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania 

obecności uczestników zajęć na każdych zajęciach. Obecność na zajęciach uczestnicy 

potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

7) Wykonawca zapewni kadrę prowadzącą zajęcia z języka hiszpańskiego oraz języka 

angielskiego zawodowego z zakresu mechatroniki i automatyki, która posiada minimum: 

wykształcenie wyższe lub native speaker oraz zapewni materiały dydaktyczne dla 

uczestników. 

8) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany personelu wykonującego usługę wskazanego  

w załączniku nr 3, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego oraz przedstawiania osób 

o tożsamych kwalifikacjach. 

9) Wybrany w toku postępowania Wykonawca (przed rozpoczęciem zajęć) zobowiązany jest  

do przedłożenia oświadczeń osób biorących udział w realizacji zamówienia (prowadzących 

zajęcia), że osoby te posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, korzystających  

z pełnych praw publicznych oraz nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie. 

10) Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za nadzór merytoryczny i wsparcie, a także 

zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Osoba ta odpowiedzialna będzie za udzielenie 

uczestnikom pomocy np. w wypadku, wystąpienia zdarzeń losowych. 

11) Wykonawca jest zobowiązany do informowania na bieżąco Zamawiającego o ewentualnych 

nieprawidłowościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, 

sposobu prowadzenia oraz efektywności zajęć. 



 

        

12) Wykonawca bierze na siebie ryzyko ewentualnych strat materialnych powstałych w związku 

z odbywaniem zajęć przez uczestników projektu. 

13) Wykonawca ma obowiązek działać zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781). 

14) W przypadku kontroli Zamawiającego przez organ do tego uprawniony Wykonawca 

zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów finansowych  

w związku z realizacją podpisanej umowy. 

15) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa polskiego i wytycznymi programu Erasmus+.  

16) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 2 dni od podpisania umowy CV osób 

prowadzących zajęcia wskazane w ofercie wraz z ich zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów realizacji ww. projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781). 

17) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w sposób sumienny i z należytą 

starannością, w tym z zachowaniem punktualności i kultury osobistej wobec uczestników 

kursu. 

2. Miejsce realizacji usługi:  44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 5 

3. Kryteria oceny ofert: 

1) Planowane jest przeprowadzenie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych 

ofert. 

a) Ocena formalna będzie polegała na weryfikacji poprawności przygotowanej oferty 

oraz kompletności wymaganych załączników (ocena według kryterium spełnia/nie 

spełnia). Następnie zostanie sprawdzone czy wartość poszczególnych ofert nie 

przekracza kwoty środków zaplanowanych w budżecie projektu i przeznaczonych na 

cel sformułowany w zapytaniu ofertowym. Złożenie oferty w kwocie wyższej niż 

zaplanowana w budżecie projektu skutkuje jej odrzuceniem (ocena według kryterium 

spełnia/nie spełnia),  

b) Ocena merytoryczna - drugi etap weryfikacji złożonych ofert, do których zostaną 

dopuszczone oferty, które przeszły ocenę formalną. W przypadku złożenia ofert przez 

więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny merytorycznej poprawnych 

formalnie ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

 



 

        

2) Zamawiający dokona oceny merytorycznej ważnych ofert na podstawie następującego 

kryterium: 

Kryterium Waga 

Cena oferty brutto 100% 

            

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 

wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100%=100 

pkt.): 

 Punkty za kryterium „cena oferty brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

Cena oferty brutto    

C  = (C min /C o) * 100 * waga  

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

C min – cena brutto najtańszej oferty 

C o – cena brutto badanej oferty 

3) Wykonawca określi łączną cenę brutto realizacji zamówienia poprzez wskazanie  

w formularzu oferty. 

4) Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia 

wynikające wprost (ewentualne rabaty i opusty), a także koszty nie ujęte, a bez których 

nie można wykonać zamówienia. 

5) Zamawiający nie udziela zaliczek. 

6) Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być wyliczone do dwóch 

miejsc po przecinku. 

7) Do przeliczenia ceny w kryterium „cena” brane będą pod uwagę wartości brutto. 

4. Oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia, 

5. Przygotowanie oferty. 

1) Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą 

techniką. 

2) Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana przez 

osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w sposób nie 

budzący zastrzeżeń (czytelnie lub z pieczątką imienną). 



 

        

3) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

4) Oferta powinna zawierać podpisane wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym 

oświadczenia i załączniki. 

6. Osoba uprawniona do kontaktu: Gabriela Smyczek-Jądro 

7. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 16.03.2022 r. do godz. 12.00 

8. Ofertę można dostarczyć osobiście na adres: Zespół Szkół Technicznych, ul. Kościuszki 5, 

44-200 Rybnik lub przesłać na adres: projekty@zstrybnik.pl 

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2022 r. o godz. 13.00 

10. Ogłoszenie wyników: 

1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłana na piśmie 

wszystkim uczestnikom. 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1- oferta 

Załącznik nr 2- wzór umowy 

Załącznik nr 3- oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

 


