Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń językowych z języka niemieckiego, języka angielskiego lub
języka czeskiego dla 20 Uczestników Projektu
Nr RPDS.08.02.00-02-0001/16 „Wsparcie dla mobilności w Europie, ułatwienie mieszkańcom
województwa dolnośląskiego skorzystania z ofert pracy w ramach sieci EURES”,
realizowanego przez Zespół ds. EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalny Program
Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
(data publikacji: 16.02.2017r.)
Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi szkoleniowej, polegającej na przeprowadzeniu szkoleń
językowych z języka niemieckiego, języka angielskiego lub języka czeskiego dla 20 Uczestników Projektu
własnego DWUP.
Szkolenia językowe, w których skład wchodzi przeprowadzenie szkoleń oraz certyfikacja (egzaminy
wewnętrzne przeprowadzone przez instytucję szkoleniową), mają na celu podniesienie umiejętności
językowych potrzebnych do podjęcia pracy za granicą (umożliwienie Uczestnikom Projektu odbycia
rozmowy rekrutacyjnej, komunikację z pracodawcą oraz współpracownikami w czasie zatrudnienia itp.);
Szkolenia językowe będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby Uczestników Projektu oraz
zapotrzebowanie na europejskim rynku pracy. Będą to szkolenia z języka angielskiego, języka niemieckiego,
lub języka czeskiego prowadzone na różnych poziomach biegłości językowej w trybie indywidualnym (25
godzin szkoleniowych po 60 min z lektorem + egzamin) bądź w formie zajęć grupowych (60 godzin
szkoleniowych po 60min+ egzamin, 4 osoby w grupie).
Instytucja realizująca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Ofertę oraz wykaz posiadanego doświadczenia potwierdzonego referencjami dotyczącymi wykonywania
podobnej usługi, należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego:
b) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
c) Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
d) Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
e) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Dolnośląski Wojewódzki Urząd
Pracy, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, lub przesłać w formie elektronicznej na adres
marta.lyko@dwup.pl .
• Oferta musi być złożona w terminie do 24.02.2017 do godz.15.30 w formie pisemnej lub do godz. 23-5959 w formie elektronicznej. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
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• W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym
opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania
ofertowego nr RPE/MŁ/2544/1/2017”.
• W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości
e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr RPE/MŁ/2544/1/2017”.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z
wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.
f) Nie dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych.
g) Nie dopuszczamy możliwości składania ofert częściowych.
h) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty,
a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
W przypadku uchylania się Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, od podpisania umowy,
Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
Płatność będzie dokonywana w transzach, po każdorazowym przeprowadzeniu szkolenia i egzaminu
dla każdego Uczestnika Projektu, nie wcześniej niż po przekazaniu dokumentacji potwierdzającej
wykonanie usługi.
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż w terminie 21 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
a. Zamawiający nie przewiduje dokonywania istotnych zmian w zakresie warunków umowy.
Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń w zakresie trenerów, szczegółowych terminów, miejsca realizacji są
możliwe jedynie za zgodą i po ustaleniu z Zamawiającym.
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, Zespół ds. EURES
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
Tel. 74 88 66 546
e-mail: marta.lyko@dwup.pl
Załączniki do pobrania:
- Formularz ofertowy
- SOPZ
- Wykaz posiadanego doświadczenia
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