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Łódź, 8.03.2021 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE (w trybie rozeznania rynku) 
na przeprowadzenie części pisemnej egzaminów TELC z języka angielskiego 

 
Zamówienie stanowiące przedmiot postępowania jest współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego.  

Zamawiający 

Jarosław Patrzyk EURODIALOG, Solidarności 7/21, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Okres realizacji projektu 

Od 2020-08-01 do 2021-09-30 

Tytuł projektu 

Angielski bez barier - rewitalizacja 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem niniejszego rozeznania jest usługa przeprowadzenia części pisemnej 
egzaminów TELC z zakresu języka angielskiego na poziomie A1, A2, B1 i B2 zgodnie z 
Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Przewidywana liczba 
uczestników: 360 osób w grupach liczących nie więcej niż 12 osób każda. 

 
2.  Zamówienia realizacji usługi odbywać się będą etapowo, zgodnie z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego. Planowane miejsce realizacji: Łódź, ul. Traugutta 
18.  

 
3.  Przewidywany termin realizacji zamówienia: marzec 2021 - lipiec 2022 r. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji zamówienia. 
Szczegółowe terminy przeprowadzania sesji egzaminacyjnych (egzaminów dla 
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poszczególnych grup) zostaną wskazane przez Zamawiającego w drodze kontaktów 
roboczych. Egzamin przeprowadzany jest dla każdej grupy w ciągu maksymalnie 1 
dnia. 

 
4.  Zamawiający zastrzega, że maksymalna liczebność grupy (liczba osób) w trakcie jednej 

sesji egzaminacyjnej wynosi 12 osób. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje 
minimalnej liczebności grupy (liczby osób). Szczegółowa liczebność poszczególnych 
grup zostanie wskazana przez Zamawiającego w drodze kontaktów roboczych. 
Zamawiający zakłada, że liczba sesji egzaminacyjnych (grup egzaminacyjnych) wynosić 
będzie 30 sesji egzaminacyjnych (grup egzaminacyjnych). 

 
5.  Uczestnikami egzaminów są osoby dorosłe zamieszkujące województwo łódzkie z 

wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym lub osoby w wieku 50 lat i więcej, w 
tym osoby z niepełnosprawnościami. 

 
6.  Zamawiający zapewnienia warunki lokalowe niezbędne do przeprowadzenia 

egzaminów wraz z niezbędnym wyposażeniem (m.in. nagłośnienie, sprzęt audio) 
spełniających wymagania dla przeprowadzania ww. egzaminów i spełniających 
wymogi bezpieczeństwa dla prowadzenia egzaminów, a także pozbawionych barier 
architektonicznych i posiadających zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
 

7. Przeprowadzenie egzaminów pisemnych będzie obejmowało: 
a) zapewnienie osób przeprowadzających egzaminy (egzaminatorów) posiadających 

znajomość procedur TELC, 
b) zapewnienie dojazdu egzaminatorów do miejsca realizacji egzaminów (ul. Traugutta 

18, 90-113 Łódź) oraz pokrycie kosztów ich ewentualnego zakwaterowania i 
wyżywienia,  

c) przeprowadzenia pełnej procedury związanej z przeprowadzeniem części pisemnej 
egzaminu TELC zgodnie z Regulaminem Fundacji TELC oraz nadzór nad całym 
egzaminem. 

d) przekazanie zamawiającemu protokołów i kart egzaminacyjnych z przeprowadzonych 
egzaminów, 

e) informowanie o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację 
zadań, do których Wykonawca jest zobowiązany, 

f) przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu. 
 

8. W związku z ogłoszonym stanem epidemii Wykonawca zapewnia, że uczestnicy 
egzaminów będą postępować zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii, w tym w szczególności: 

a) wprowadzi obowiązek stosowania środków ochrony osobistej, tj. maseczek w celu 
zakrywania ust i nosa, 



 
 

 3 

b) w przypadku pojawienia się objawów choroby u uczestnika lub pracownika 
Zleceniobiorca odizoluje osobę z objawami w osobnym pomieszczeniu oraz 
powiadomi powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz będzie stosować się 
do wydawanych instrukcji i poleceń. 
 

Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu 

ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania 

(Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania). 

2. Oferent składa ofertę w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się także 

skan dokumentacji - sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym - w 

formacie PDF.  

3. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na jeden z 

adresów: 

- siedziby Zamawiającego: Jarosław Patrzyk EuroDialog, Traugutta 18, 90-113 Łódź 
- biura projektu Zamawiającego: Jarosław Patrzyk Eurodialog, ul. Sieradzka 4C, 60-163 
Poznań  
lub drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: 
eurodialog@eurodialog.pl. 

4. Termin złożenia oferty: do godz. 23:59:59 dnia 15.03.2021 r. (decyduje data i godzina 

wpływu do Zamawiającego). 

5.  Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent. 

6. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 

ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet 

projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie 

wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni 

postępowanie w części, której dotyczy ta oferta. 

8. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z 

Zamawiającym, nr tel.: 665 888 488 (Jarosław Patrzyk) lub pocztą elektroniczną: 

eurodialog@eurodialog.pl 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

 

 

 

 

mailto:eurodialog@eurodialog.pl


 
 

 4 

Ochrona danych osobowych 

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Jarosław Patrzyk Eurodialog. 

2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą: 

a)  w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia zajęć w 

zakresie obsługi komputerów, 

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w 

ustawie z dnia 11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 

1460 z późn. Zm.), oraz   Wytycznych w   zakresie   kwalifikowalności   wydatków   w   

ramach Europejskiego    Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020– zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. c 

RODO,  

a w przypadku wyboru oferty: 

c) w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 

lit.b RODO. 

3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

4. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą przez okres pięciu lat począwszy od 

dnia zakończenia okresu realizacji projektu lub innym wyznaczonym przez Instytucje 

Pośredniczącą/Zarządzającą. 

5. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować uznaniem oferty za nieważną. 
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OFERTA 

Dane Oferenta:  

 

Nazwa  

Adres  

NIP  

telefon do kontaktu  

adres e-mail do kontaktu  

 
 
 

Oferuję realizację zamówienia 

polegającego na przeprowadzeniu części 

pisemnej egzaminu TELC: 

Cena brutto w złotych za 

jedną przeegzaminowaną osobę: 

dla poziomu A1  

dla poziomu A2  

dla poziomu B1  

dla poziomu B2  

 
 

Oświadczam, że składana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania dotyczące oferentów określone w 
zapytaniu ofertowym. 
Oświadczam, że oferta będzie obowiązywać przez okres co najmniej 30 dni od daty jej złożenia. 
Oświadczam, że cena obejmuje całkowity koszt, który poniesie Zamawiający (w tym dojazd, należne 
składki i podatek). 
 
 
 
 

 
..................................................................... 
 
Data i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy 
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