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Usługa obejmująca tłumaczenie ustne konsekutywne z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie oraz z 

języka polskiego na język czeski i odwrotnie podczas Transgranicznych Targów Pracy 

 w Zgorzelcu w dniu 9 maja 2018r. 

 (data publikacji: 26.03.2018r.) 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi obejmującej: 
 

 Tłumaczy konsekutywnych języka niemieckiego -30 tłumaczy; 

 Tłumaczy konsekutywnych języka czeskiego -4 tłumaczy; 
 

Do zadań tłumaczy będzie należało tłumaczenie powitania na początku targów, tłumaczenie na  

stoiskach targowych i podczas rekrutacji oraz po 1 tłumaczu każdego języka podczas prezentacji 

multimedialnych zagranicznych gości z Niemiec oraz z Czech.  

Tłumaczenie będzie trwało do 4 godzin zegarowych.  

 

Oferty oraz wykaz usług potwierdzonych 3 referencjami dotyczącymi wykonywania podobnej usługi, należy 
przesłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: 
marta.lyko@dwup.pl do dnia 03.04.2018r. do godziny 15.30. 
 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie. 
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a 

także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów 

stosowanych w Urzędzie. 
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w 

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o 

dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona. 
 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: 

 

Marta Łyko, Wydział EURES  

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, 

Tel. 74 88 66 546 

e-mail: marta.lyko@dwup.pl  
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Załączniki do pobrania: 

- Formularz ofertowy 

- SOPZ 

 

 

 

  


