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ROZEZNANIE RYNKU 

 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizujący projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, pn. „Inwestycja w 

kwalifikacje” o numerze RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/18, zaprasza do złożenia oferty na realizację 

następującego zadania: 

Zapewnienie kompleksowej usługi przeprowadzenia i organizacji egzaminów zawodowych w 

zakresie kwalifikacji: Realizacja projektów multimedialnych (AU.28) oraz Programowanie, 

tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09). 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja egzaminu w skład, której wchodzi: 

a) świadczenie usług transportowych, polegających na przewiezieniu uczestników z miejsca 
szkolenia na miejsce egzaminu i z powrotem;  (w szczególnej sytuacji pokrycie kosztów transportu 
publicznego) 

b) świadczenie usług gastronomicznych  
c) Sal egzaminacyjnych wyposażonych w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia części teoretycznej 

i praktycznej egzaminu 
d) Przygotowania zestawów egzaminacyjnych (teoria oraz praktyka) dla każdej z grup - 105 

Uczestników Projektu tj.  – 60 UP kwalifikacja au.28, 45UP kwalifikacja ee.09  
e)  Zapewnienie narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania zadań praktycznych podczas 

egzaminu. 
f) Wydania świadectwa/certyfikatu   dla osób, które pozytywnie zdały egzamin. 

 2.Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem egzaminu: 
a) oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzony będzie egzamin zgodnie z zasadami 

RPO Lubelskie  na lata 2014-2020. 
b) ustawiania stolików i krzeseł w sali. 
c) 0rganizacji miejsca na serwis kawowy/ obiad wraz z obecnością osoby serwującej/wydającej 

serwis kawowy/obiad podczas przerw egzaminacyjnych  
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3 . Termin egzaminów: 

a) Egzamin  pisemny odbędzie się 12.01.2021 r 
 I tura godz godz. 12.00  60 UP au.28  – 1 sala na 60 UP lub 2 sale po 30 UP,  
II tura godz. 14.00 45 UP ee.09 – 1 sala na 45 UP lub 2 sale po 25 UP 

b) Egzamin praktyczny  
dla kwalifikacji au.28 odbędzie się: 17.01.2021r.  
I tura godz. 9.00 – 2 sale po 15 UP 
II tura godz. 15.00 – 2 sale po 15 UP 
 
dla kwalifikacji ee.09 odbędzie się 19.01.2021r. 
I tura godz. 12.00 – 2 sale po 12 UP 
II tura godz. 16.00 – 2 sale po 12 UP 

 

3. W egzaminie będzie brać udział 105 Uczestników Projektu 

4. Na wszystkich etapach świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować środki 

bezpieczeństwa w celu zapobiegania możliwości zarażenia wirusem COVID-19 z  zachowaniem rygorów 

Sanepidu, wytycznych obowiązujących na aktualny dzień zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

5.Wymagania Zamawiającego w zakresie usług transportowych 

a) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu autokarowego dla 15 UP dn. 
12.01.2021r, 19.01.2021r.  trasie Lublin-Zamość-Lublin, dla 15 UP Biłgoraj – Zamość- Biłgoraj, z 
powrotem dn. 12.01.2021r., 19.01.2021r. 

b) Transport będzie realizowany z zastosowaniem liczby autokarów pozwalającej na zachowanie 
bezpieczeństwa epidemicznego. 

c) Transport będzie realizowany autokarami klasy turystycznej, przystosowanymi do przewozów 
podróżnych  

5. Wymagania Zamawiającego w zakresie usług gastronomicznych 
a) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla wszystkich uczestników egzaminu: 

serwis kawowy w trakcie szkolenia (podawany w sali szkoleniowej lub w bezpośredniej bliskości) 
– dostępny cały czas: kawa, herbata, woda, soki, cukier, mleko do kawy, ciastka, owoce, 
przekąski. W ramach serwisu kawowego powinny zostać dostarczone: kubki, talerzyki, sztućce  
jednorazowe papierowe lub drewniane, 

b) Obiad – 1 daniowy (podawany w sali szkoleniowej lub w bezpośredniej bliskości) 
6. Wymagania Zamawiającego w zakresie wynajmu sali 

a) powinna posiadać metraż odpowiedni dla swobodnego i wygodnego przeprowadzenia 
egzaminu  

b) być wyposażona w niezbędny do przeprowadzenia egzaminu sprzęt 
c) spełniać wszystkie wymogi BHP, sanitarne i ppoż określone przepisami prawa  
d) być odpowiednio wyposażona, w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób 

niepełnosprawnych ( w przypadku ich udziału) 
e) oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzony będzie egzamin zgodnie z 

zasadami RPO Lubelskie  na lata 2014-2020. 
f) ustawiania stolików i krzeseł w sali. 
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Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami znajdą się  zapisy  

zastrzegające  Zamawiającemu  możliwość  dochodzenia  od  Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 

5. 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.  

  

6. INFORMACJE DODATKOWE  

a) Zamawiający poszukuje 1 Wykonawcy. 

b) Miejsce dostarczenia zamówienia: województwo lubelskie, miasto Zamość 

c) Termin realizacji: styczeń 2021, w przypadku ewentualnych obostrzeń związanych z epidemią 

Koronawirusa COVID 19 i niemożności zorganizowania usługi w tym terminie, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość przesunięcia terminu. 

d) Zamawiający prosi o podanie ceny jednostkowej dla jednego UP i ceny całego zlecenia. 

d) Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: awojcik@jcgroup.pl, poczta tradycyjną na 

adres ul. Lubartowska 74a/30, 20-094 Lublin lu osobiście do biura projektu J&C Group ul. Lubartowska 

74a/30 Lublin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do godziny 

10:00, dnia 27   listopada 2020 r. 

e) o udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  i  czynności  objętych  przedmiotem  zamówienia,  

jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień; 

Oferty niespełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone. 
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