
 
 

Gniezno, dnia  02 listopada 2016 roku. 
Centrum Kształcenia LIDER 
Damian Królicki 
Ul. Warszawska 28 
62-200 Gniezno 
61 426 39 43  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - WRPO na lata 2014-2020 
 
 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 
Centrum Kształcenia LIDER Damian Królicki 
Ul. Warszawska 28 
62-200 Gniezno 

 

2. DANE KONTAKTOWE 
Tel. 61 426 39 43 
Mail: sekretariat@cklider.pl 

 

3. OSOBA DO KONTAKTU Justyna Drzewiecka 

 

4. OPIS PREDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostarczenie arkuszy egzaminacyjnych : 
1. TOEIC BRIDGE dla 60 osób na poziomie 

A1-A2 – Podstawowym w okresie 01.12-
09.12.2016 r. 

2. WiDAF dla 24 osób na poziomie A1-A2- 
Podstawowym – w okresie 01.12.2016-
09.12.2016 r. 

3. TOEIC BRIDGE dla 74 osób na poziomie 
A1-A2 – Podstawowym  lub B1 w okresie 
01.11 30.11.2017  

4. WiDAF dla 24 osób na poziomie A1-A2- 
Podstawowym – w okresie 01.11-
30.11.2017 
 

Arkusze egzaminacyjne powinny być 
dostarczone na sesje egzaminacyjne, zgodnie z 
zawartym terminarzem. Zamawiający najpóźniej 
2 dni przed sesją powiadomi Wykonawcę o ilości 
arkuszy na dany dzień sesji egzaminacyjną.  

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 01.12.2016 – 08.12.2016 r. 

 

6. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

a) pocztą tradycyjną na adres: 
Centrum Kształcenia LIDER Damian 
Królicki 
ul. Warszawska 28 
62-200 Gniezno, 

b) drogą mailową na adres: 
sekretariat@cklider.pl 



 
c) osobiście w siedzibie zamawiającego. 

 
Termin składania ofert upływa w dniu 18 
listopada 2016 r. do godz. 18:00. 
Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

 
Oferta powinna być ważna do dnia 30 grudnia 
2016 roku. 

 

7. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej 
wszystkie wymagania określone w pkt. 8, nastąpi 
w oparciu o następujące kryteria 
Kryterium – cena 100% 
Opis sposobu obliczania kryterium – cena 
oferta   z   najniższą   ceną   otrzymuje   100 
punktów pozostałe   oferty   są   punktowane   
wgnastępującej formuły arytmetycznej: 
(X÷Y) x 100, 
gdzie: X = najniższa cena, Y =cena ocenianej 
oferty. 
Zamawiający   wybierze   najkorzystniejszą 
ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w 
oparciu o ustalone kryteria. 

 

8. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 

Wykonawca   musi   posiadać   niezbędne 
doświadczenie, uprawnienia oraz potencjał 
techniczny   i   ekonomiczny   do realizacji 
zamówienia. 
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji 
ekonomicznej  i   finansowej   zapewniającej 
prawidłową realizację zamówienia, oraz spełniać 
następujące kryteria: 
-posiadać doświadczenie w dostarczaniu arkuszy 
egzaminacyjnych na sesje egzaminacyjne  
Wymagana jest dyspozycyjność, gdyż terminy 
egzaminów szkoleń jest  dostosowany do 
możliwości uczestników ( godziny 
popołudniowe, wieczorne) 

 

9. WARUNKU PŁATNOŚCI 

Płatność zostanie uregulowana na podstawie 
faktury  wystawionej przez Wykonawcę, na 
rachunek bankowy wykonawcy po należytym 
wykonaniu   przedmiotu   zamówienia,   w 
terminie   14   dni   od   daty   doręczenia 
dokumentu.  Cena powinna obejmować 
wszystkie koszty jakie poniesie zamawiający. 

 

10. INFORMACJE DODATKOWE 
Wykonawca może wprowadzić zmiany wzłożonej   
ofercie   lub   ją   wycofać,   podwarunkiem, iż 
uczyni to przed upływem terminu składania 



 
ofert. 
Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty 
poinformuje wszystkich oferentów. 
Zamawiający   zastrzega   sobie   możliwość 
wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 
złożonych ofert, jeżeli wykonawca, którego 
oferta   zostanie   wybrana   jako 
najkorzystniejsza   uchyli   się   od   realizacji 
zamówienia. Zamawiający   zastrzega   sobie   
prawo   do unieważnienia   postępowania   w   
sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia 
będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia oraz do 
unieważnienia postępowania na każdym jego   
etapie   w   przypadku   zaistnienia 
uzasadnionych   okoliczności,   a   także   do 
pozostawienia   postępowania   bez 
dokonywania wyboru oferty. 

 

11. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wzór formularza ofertowego 
2. Terminarz egzaminów zewnętrznych 

 


