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Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir  

02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15 

 Warszawa 26.07.2017 

 

 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI  
zorganizowanie i przeprowadzenie, dla Uczestników Projektu, certyfikowanych egzaminów zewnętrznych 

IC3 oraz MOS i wydanie Certyfikatów potwierdzających zdobycie kompetencji zgodnych ze standardem – 

odpowiednio: DIGCOMP i Microsoft  

w ramach projektu pt. „Specjaliści ICT w województwie pomorskim” nr RPPM. 05.05.00-22-

0046/16 

 

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Specjaliści ICT w województwie pomorskim” nr 
RPPM. 05.05.00-22-0046/16 , na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. 
Zatrudnienie, Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir zaprasza 
do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi obejmującej  
 

OPIS PRZEDMIOTU WYCENY: 
 
zorganizowanie i przeprowadzenie dla Uczestników Projektu RPPM. 05,05.00-22-0046/16 pn. 
„Specjaliści ICT w województwie pomorskim” certyfikowanych egzaminów zewnętrznych: 

 IC3 (Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu) 

  MOS (Microsoft Office Specialist) 
wraz z certyfikacją zewnętrzną potwierdzającą zdobycie w/w kompetencji (certyfikaty wydawane przez 
CERTIPORT). 
 

IC3 jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów: 
 Podstawy pracy z komputerem; 
 Kluczowe programy i aplikacje; 
 Internet i funkcjonowanie w sieci. 

Egzamin objąć ma 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie z ramami Digital Competence Framework 
(obszary: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów). 
Uczestnicy Projektu będą przeszkoleni na jednym z dwóch poziomów zaawansowania: podstawowym 
(A) lub  średniozaawansowanym (B).  

 

Egzamin zewnętrzny MOS jest podstawowym certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności  
z pakietu Microsoft Office. Szkolenia w projekcie obejmują zakres trzech obszarów merytorycznych: Ms 
Word, Ms Excel i Ms PowerPoint, każdy Uczestnik Projektu biorący udział w szkoleniach MOS powinien 
mieć możliwość otrzymania trzech certyfikatów.  
 

Każdy Uczestnik Projektu, który zakończy szkolenie ma obowiązek podejścia do egzaminu 
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zewnętrznego, docelowo jest to 500 osób. Projekt przewiduje: 

 21 grup szkoleniowych DIGCOMP na poziomie podstawowym (A), tj. łącznie 252 osoby; 

 12 grup DIGCOMP na poziomie średniozaawansowanym (B), tj. łącznie 144 osoby; 

 13 grup Ms Office, tj. łącznie 104 osoby.  
 
Certyfikacje:  

 IC3: 396 certyfikacji (252 osoby z poziomu DIGCOMP A + 144 osoby z poziomu DIGCOMP B) 

 MOS: 312 certyfikacje (104 osoby x 3 obszary Ms Office)  

 łącznie: 708 certyfikacji 
 

Egzaminy zewnętrzne powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
uprawnienia nadane mu w drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot lub certyfikaty 
otrzymane po przeprowadzonym egzaminie (certyfikaty takie powinny być rozpoznawalne  
i uznawalne w danej branży; po stronie Wykonawcy leży udowodnienie rozpoznawalności 
certyfikatu/egzaminu).  
Wykonawca pokrywa koszt egzaminu zewnętrznego, wykupienia kodów egzaminacyjnych od 
Autoryzowanego Centrum Testowego Certiport oraz wstawienia i wydania certyfikatów.  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do egzaminu Wykonawca przekaże Uczestnikom Projektu do 
podpisu, na dostarczonym przez Zamawiającego wzorze, listę obecności. W trakcie przeprowadzania 
egzaminów Wykonawca ma obowiązek wykonania zdjęć Uczestnikom Projektu dokumentujących fakt 
odbywania się egzaminu. Po zakończeniu każdego egzaminu Wykonawca sporządza protokół z 
egzaminu z wyszczególnieniem wyników, osobno dla każdego z Uczestników Projektu. W terminie do 7 
dni od dnia przeprowadzenia każdego egzaminu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty z 
nim związane (listę obecności, protokół z egzaminu, wyniki Uczestników Projektu).   
 

Miejsce realizacji: Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego. Zamawiający 
zastrzega, że docelowo szkolenia organizowane są na terenie wszystkich powiatów województwa,  
w miejscach dogodnych dla uczestników danej grupy szkoleniowej. Wykonawca musi zapewnić 
uczestnikom egzaminu odpowiednią liczbę komputerów (1 komputer na każdego Uczestnika 
szkolenia), powinien więc dysponować stanowiskami mobilnymi na co najmniej 12 osób, 
wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie oraz podłączonych do Internetu.  Wykonawca ponosi 
koszty wynajmu sal na czas egzaminów i sam odpowiedzialny jest za pokrycie kosztów dojazdu 
egzaminatora w miejsce szkolenia. 
 

Przewidywany termin realizacji: na bieżąco, do 31 grudnia 2018 roku. 
Szkolenia realizowane są w trybie dziennym (w tygodniu) i weekendowym (piątek wieczorem, sobota i 
niedziela). Aby dostosować się do potrzeb Uczestników Projektu, egzaminy również należy 
przeprowadzać w trybie dziennym i weekendowym – zależnie od trybu spotkań danej grupy 
szkoleniowej. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile 
zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne. 
 

Obowiązki Wykonawcy: 

1. Przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów zewnętrznych IC3 (Podstawy pracy  
z komputerem; Kluczowe programy i aplikacje; Internet i funkcjonowanie w sieci) i MOS (Ms 
Word, Ms Excel i Ms PowerPoint) dla łącznie maksymalnie 500 osób. 

2. Wydanie Certyfikatów poświadczających uzyskanie przez Uczestników Projektu pozytywnego 
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wyniku z egzaminu IC3 i MOS. 
3. Pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminów. 
4. Przed rozpoczęciem każdego egzaminu przekazanie Uczestnikom Projektu do podpisu listy 

obecności na dostarczonym przez Zamawiającego wzorze. 
5. Po zakończeniu każdego egzaminu sporządzenie protokołu z egzaminu z wyszczególnieniem 

wyników dla każdej z grup szkoleniowych dla każdego Uczestnika Projektu i dostarczyć kopie 
certyfikatów otrzymanych przez Uczestników Projektu. 

6. W terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia każdego z egzaminów, przekazanie 
Zamawiającemu dokumentów związanych z egzaminem (listy obecności, protokoły  
z egzaminu, wyniki Uczestników Projektu, kopie certyfikatów). 

7. Upewnienie się, że budynki i sale, w których przeprowadzane będą egzaminy są oznaczone 
zgodnie z zasadami projektu i wzorami/materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego.  
W przypadku braku takich oznaczeń – oznaczenie sal i budynków z użyciem materiałów 
dostarczonych przez Zamawiającego. 

8. Niezwłoczne e-mailowe lub telefoniczne poinformowanie Zamawiającego o każdym Uczestniku 
Projektu, który opuścił egzamin. 

9. Zamawiający wymaga, aby egzaminy zewnętrzne prowadzone były przez egzaminatorów 
posiadających stosowne uprawnienia, nadane im w drodze akredytacji przez uprawniony do 
tego podmiot lub certyfikaty otrzymane po przeprowadzonym egzaminie (certyfikaty takie 
powinny być rozpoznawalne i uznawalne w danej branży; po stronie Wykonawcy leży 
udowodnienie rozpoznawalności certyfikatu/egzaminu). 

10. Po stronie egzaminatora przeprowadzającego egzamin leży zorganizowanie i opłacenie dojazdu 
do sali egzaminacyjnej – Asesor Ewaluacja i Rozwój nie zwraca osobie przeprowadzającej 
egzamin kosztów dojazdu do i z miejsca egzaminu oraz kosztów ewentualnego 
zakwaterowania. 

11. Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność swoich usług w zakresie 
zorganizowania i przeprowadzania egzaminu w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, 
przy czym dostępność usług oznacza, że Wykonawca w czasie nie dłuższym niż 7 dni 
kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, 
rozpocznie jej świadczenie (dotyczy okresu realizacji projektu).  

12. Wykonawca zobowiązuje się podczas realizacji umowy bezwzględnie stosować do Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

80500000-9 – Usługi szkoleniowe 

 

WARUNKI UDZIAŁU W WYCENIE 

O realizację zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

a. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 

działalności oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie. Ponadto dysponują mobilnymi stanowiskami 

komputerowymi w ilości gwarantującej prawidłowe realizowanie zadania i są zdolni do wykonania 

zamówienia – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie oświadczeń zawartych w 

załączniku nr 1 oraz kopii dokumentów uprawniających do wykonania przedmiotu zamówienia; 
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b. posiadają minimum roczne doświadczenie w realizacji egzaminów z zakresu kwalifikacji 

komputerowych lub dysponują osobami posiadającymi takie doświadczenie – warunek konieczny 

– weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 i ewentualnych referencji (w przypadku 

Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego egzaminatora referencje powinny poświadczać 

imiennie doświadczenie każdego z nich); 

c. posiadają uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z tematyką szkoleń projektu 

„Specjaliści ICT w województwie pomorskim”, które nadane im zostały w drodze akredytacji przez 

uprawnioną do tego instytucję – warunek konieczny – weryfikowany na podstawie kopii 

uprawnienia potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”; 

d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 

zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania 

ofertowego; 

e. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie 
oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego; 

f. zagwarantują dostępność swoich usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzania egzaminu w 
czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, przy czym dostępność usług oznacza, że 
Wykonawca w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego 
zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie jej świadczenie (dotyczy okresu realizacji projektu) – 
weryfikowane na podstawie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego; 

g. przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na 
podstawie podpisanego załącznika nr 4, 

h. w wyznaczonym terminie dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem 
ofertowym, na przygotowanych przez Zamawiającego wzorach. 

 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu: 

Ponadto zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy 
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 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 nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; 

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. 

 

1. Zamawiający planuje wybrać 5 egzaminatorów według ofert Wykonawców, które zostaną 

najkorzystniej ocenione w oparciu o kryteria oceny ofert. 

2. W przypadku, gdy według ofert Wykonawców kilku egzaminatorów otrzyma taką samą liczbę 
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punktów co 5-ty najlepiej oceniony egzaminator, wówczas Zamawiający zaprosi na negocjacje 

egzaminatorów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów i dokona wybory po przeprowadzeniu 

negocjacji.  

3. W przypadku, gdy liczba egzaminatorów według ofert złożonych przez Wykonawców będzie 

mniejsza niż 5 Zamawiający wybierze wszystkich, pod warunkiem, że złożone oferty spełnią 

wszystkie warunki udziału w postępowaniu (traktowane odrębnie dla każdego egzaminatora).  

4. Wybrani Wykonawcy będą zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie swoich 

danych osobowych. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WYCENY 

Złożenie wyceny polega na wypełnieniu części „Wycena” oraz przesłaniu całego dokumentu  wyceny 
pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierskiej lub osobiście na adres: z dopiskiem 
„Wycena – szkolenia ICT RPPM.05.05.00-22-0046/16” do 14.08.2017r.   
 
1) Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji dokumentu, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia 
wyceny. 
2)  Wycena musi być uzupełniona w języku polskim.  
3) Wycena wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego, zgodnie 
z wymaganiami ustawowym  
4) Informujemy, że niniejsza procedura ma na celu jedynie rozeznanie rynku pod względem wartości 
zamówienia.  
5) Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir  informuje, iż niniejsze szacowanie wartości 
zamówienia ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak 
Sławomir  do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie 
wywołuje żadnych innych skutków prawnych.  
6) Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet 
wykonania zamówienia 
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............................., dnia ..................... r.  

 
 
 

WYCENA 

Nazwa Wyceniającego:.................................................................................................................. 

 

Adres............................................................................................................................................. 

 

Nr telefonu:...................................................................................................................................  

 

NIP: ............................................................................................ ..................................................  

 

REGON:...................................................................................... ..................................................  

 

Adres e-mail: ................................................................................................... ............................  

 

 

 

 

Przedmiot wyceny 
Cena jednostkowa brutto w 

PLN za certyfikat /1 osobę 

Cena jednostkowa netto w 

PLN  

za  certyfikat /1 osobę 

Wynagrodzenie za przeprowadzenie 

egzaminów zewnętrznych w raz z 

certyfikacją 

 

 

 

 

Podpisując wycenę jednocześnie oświadczam, że: 

a. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w szacowaniu wartości 

zamówienia, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.  

b. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

c. Wycena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia.  

d. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w 

takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.  

e. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 

niniejszej wycenie są zgodne z prawdą. . 
 
.......................................................................  
Podpis i pieczęć Wyceniającego 


