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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
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ROZEZNANIE RYNKU
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL 2014-2020, pn. „Kwalifikacje przyszłości”
nr umowy RPLU.12.04.00-06-0057/16, zwraca się z zapytaniem dotyczącym:
Przeprowadzenia egzaminów dla kwalifikacji E.13 oraz E.14 dla łącznie 120 Uczestników Projektu.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminu walidującego efekty kształcenia zgodne
z kwalifikacją E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) oraz E.14
(Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami), docelowo dla łącznie 120
Uczestników Projektu (UP), tj.: osób dorosłych (minimum 60% kobiet) w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach
(na poziomie co najwyżej ISCED 2) zamieszkujących obszar województwa lubelskiego, które są
zainteresowane uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Projekt skierowany jest wyłącznie do:
- osób w wieku 50+ i
- osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie co najwyżej ISCED 2).
Każdy UP odbywa szkolenie z jednego z w/w zakresów kwalifikacji (docelowo 60 osób na każde ze szkoleń)
i bierze udział tylko w jednym egzaminie – odpowiadającemu odbytemu szkoleniu. W egzaminie weźmie
udział maksymalnie 120 osób, w podziale na grupy średnio po 15 osób.
Egzaminy muszą być przeprowadzone przez ośrodek egzaminujący posiadający akredytację Certiport.
Wykonawca zapewni egzaminatora/egzaminatorów z doświadczeniem w przeprowadzaniu egzaminów
Certiport (minimum 300 osób przeszkolonych/egzaminatora), a także pomieszczenia do przeprowadzenia
egzaminów – wyposażone w 15 stanowisk komputerowych, umożliwiających przeprowadzenie egzaminów
dla kwalifikacji E.13 i E.14.
Zamawiający udostępni wymaganą ilość voucherów do przeprowadzania w/w egzaminów.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
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II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 I dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie
rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej
Zamawiającego www.jcgroup.pl Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Egzaminatorem może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki - posiada co najmniej:
a) minimum średnie wykształcenie oraz podstawową wiedzę w zakresie w/w kursów zawodowych,
b) doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu egzaminów Certiport,
2. Termin realizacji: na bieżąco, od czerwca 2018 do końca lipca 2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile
zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
3. Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: ukowalska@jcgroup.pl, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do godziny 12:00, dnia 6 czerwca 2018.
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr: 1/rr/KP/12.4/2018, data: 30.05.2018

Nazwa Oferenta: …..................................................................................................................................
Siedziba: ……..………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Adres do korespondencji:.........................................................................................................................
NIP: ……………………………………… REGON: ……………………………………… KRS: ……………………………………………
Adres e-mail: .......................................................

Telefon: ........................................................

W odpowiedzi na zapytanie otrzymane od J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
składam ofertę na przeprowadzenie egzaminów dla kwalifikacji E.13 oraz E.14 dla łącznie 120
Uczestników Projektu „Kwalifikacje przyszłości”, nr umowy RPLU.12.04.00-06-0057/16
w cenie brutto za jedną egzaminowaną osobę ……………………. zł (słownie: ………………….……………………………….).
Wartość brutto całości zamówienia (120 osób): …………………… zł (słownie: …………………………………………………
…….……………………………………………………….…….…..).
OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
– zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez
Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego;
– uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w rozeznaniu rynkowym;
– wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych
danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach w/w projektu, oświadczam, że
Wykonawca, którego reprezentuję:
nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy 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:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 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.
……..............................................................
Data, podpis i pieczątka Oferenta

