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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
Pl. Kaszubski 8, pok. 201, 81-350 Gdynia
tel. + 48 505 444 195; e-mail: kjurkiewicz@jcgroup.pl
www.jcgroup.pl

ROZEZNANIE RYNKU
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO SW 2014-2020, nr umowy
RPSW.08.05.03-26-0078/19, pn. „Wysokie kwalifikacje - lepsze perspektywy”,
zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania:
Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów zewnętrznych po kursach zawodowych w
zakresie kwalifikacji INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych dla 40 osób oraz po kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji AUD.05 Realizacja projektów
graficznych i multimedialnych dla 40 osób.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla 80 Uczestników Projektu
certyfikowanych egzaminów zewnętrznych i wydanie certyfikatów:
- dla Uczestników szkolenia Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych – certyfikacja MTA HTML5 App Development Fundamentals, IT Specialist HTML5 Application
Development lub równoważny (docelowo dla 40 osób, tj. 4 grupy szkoleniowe, po średnio 10 osób w grupie);
- dla Uczestników szkolenia Realizacja projektów graficznych i multimedialnych – certyfikacja Adobe Certified
Associate, Adobe Certified Professional lub równoważny (docelowo dla 40 osób, tj. 4 grupy szkoleniowe, po
średnio 10 osób w grupie).
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80500000-9 – Usługi szkoleniowe
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
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
III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający poszukuje 1 Wykonawcy.
2. Miejsce realizacji: lokalizacje na terenie województwa świętokrzyskiego, o ile to możliwe w maksymalnie
czterech różnych lokalizacjach dostępnych dla uczestników danej grupy – np. w miejscach realizacji
szkolenia (Starachowice, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski).
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3. Termin realizacji: do końca stycznia 2022 r., w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją
ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
4. Ze względu na grupę docelową egzaminy powinny zostać przeprowadzone w trybie weekendowym
(piątek, sobota, niedziela), chyba że dana grupa szkoleniowa zaakceptuje termin przypadający na dzień
roboczy.
5. Każdy UP, który zakończy szkolenie ma obowiązek podejścia do egzaminu zewnętrznego organizowanego
przez OKE lub równoważnego, docelowo jest to 80 osób.
6. Egzaminy muszą być przeprowadzone przez Autoryzowany Ośrodek Egzaminacyjny Pearson Vue lub
Certiport by Pearson Vue.
7. Egzaminator musi posiadać doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu egzaminów.
8. Wykonawca pokrywa koszt egzaminu zewnętrznego, wykupienia kodów egzaminacyjnych od danego
autoryzowanego centrum testowego, o ile są wymagane oraz wystawienia i wydania certyfikatów. Na
początku egzaminu Wykonawca przekaże Uczestnikom Projektu do podpisu listę obecności na
dostarczonym przez Zamawiającego wzorze. Po zakończeniu każdego egzaminu Wykonawca sporządza
protokół z egzaminu z wyszczególnieniem wyników, osobno dla każdego z UP. W terminie do 7 dni od dnia
przeprowadzenia każdego egzaminu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty z nim związane
(listę obecności, protokół z egzaminu, wyniki Uczestników Projektu).
9. Egzamin realizowany będzie w sali wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików
dostosowaną do ilości osób podchodzących do egzaminu, posiadającą odpowiednie warunki sanitarne i
spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, w której odbywało się szkolenie danej grupy
szkoleniowej (jeśli będzie to możliwe). Koszt wynajmu sali na czas trwania egzaminu pokrywa Wykonawca.
10.Wykonawca musi zapewnić uczestnikom egzaminu odpowiednią liczbę komputerów (1 komputer na
każdego Uczestnika szkolenia), powinien więc dysponować stanowiskami mobilnymi wyposażonych w
odpowiednie oprogramowanie oraz podłączonych do Internetu.
11.Po stronie egzaminatora przeprowadzającego egzamin leży zorganizowanie i opłacenie dojazdu do sali
egzaminacyjnej - J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz nie zwraca osobie przeprowadzającej
egzamin kosztów dojazdu do i z miejsca egzaminu oraz kosztów ewentualnego zakwaterowania.
12.Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: akaluzna@jcgroup.pl, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do godziny 23:59, dnia 29 grudnia 2021.
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr: 1/RR/WK/8.5.3/2021
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 zorganizowanie i przeprowadzenie

A. certyfikowanych egzaminów zewnętrznych po kursie INF.03 „Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”
Cena jednostkowa brutto w PLN
za 1 osobę

za 40 osób:

Cena łącznie brutto w PLN

słownie:

słownie:

B. certyfikowanych egzaminów zewnętrznych po kursie AUD.05 „Realizacja projektów graficznych
i multimedialnych”
Cena jednostkowa brutto w PLN
za 1 osobę

za 40 osób:

Cena łącznie brutto w PLN

słownie:

słownie:

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
– zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez
Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego;
– 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).
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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

