
 
L.Dz./PRO-dzpz/2595/2019       Tarnów, 5.06.2019 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie egzaminów ETS (Educational 

Testing Service) sprawdzających i certyfikujących umiejętność posługiwania się językiem 

niemieckim i francuskim. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów ETS (Educational Testing 

Service) sprawdzających i certyfikujących umiejętność posługiwania się językiem 

niemieckim i francuskim. 

Przewidywane liczby kandydatów w poszczególnych latach: 

a) Egzamin z języka niemieckiego WiDaF/WiDaF Basic 

– w 2019 roku, około 7 osób 

– w 2020 roku, około 7 osób 

– w 2021 roku, około 7 osób 

b) Egzamin z języka francuskiego TFI 

– w 2019 roku, około 7 osób 

– w 2020 roku, około 7 osób 

– w 2021 roku, około 7 osób 

Uczestnicy egzaminu otrzymają certyfikat.  

Egzaminy przeprowadzane będą w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów w sesji zimowej/letniej każdego roku 

akademickiego w terminach uzgodnionych z Wykonawcą. Zamawiający udostępnia 

nieodpłatnie salę wraz z niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzenia egzaminu. 

Cena powinna uwzględniać koszt przeprowadzenia egzaminu w siedzibie PWSZ w Tarnowie, 

obsługę administracyjną i wysyłkę certyfikatów. 

Zamówienie realizowane w ramach projektu: Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie 

w Tarnowie, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres 

realizacji: od 01.05.2018 do 31.03.2022. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Umowa zostanie zawarta na okres trzech lat. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia, 

niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do należytego przeprowadzenia egzaminów 

będących przedmiotem zamówienia. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

Oferty będą oceniane według kryterium: cena za egzamin za jedną osobę - 100% (oddzielnie 

za egz. z języka niemieckiego i francuskiego. 



 
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferty na wykonanie zamówienia należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem 

„Zapytanie L.Dz./PRO-dzpz/2595/2019” do dnia 7 czerwca 2019 roku do godz. 9.00 w 

siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów na Dziennik Podawczy, 

pokój A024 lub przesłać pod adres email: oferty@pwsztar.edu.pl 

2. Oferta winna zawierać zgodnie z formularzem oferty cenę (zł netto/brutto) za 

przeprowadzenie egzaminu dla jednej osoby oddzielnie dla:  

- certyfikatu WiDaF 

- certyfikatu WiDaF Basic 

- certyfikatu TFI 

3. Termin związania ofertą wynosi - 30 dni od złożenia oferty. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w 

tym finansowe od Zamawiającego. 

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316612 Józef Ligęza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
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