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Warszawa, 13.11.2018. 

Zapytanie ofertowe nr 4/MCKK/2018 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Przedmiot zamówienia:  
Usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów językowych zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Języko-
wego (ESOKJ)  (kod CPV 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne) 

 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz,  
ul. Nowogrodzka 49,  
00-695 Warszawa. 
NIP: 8451548448 

 
E-mail osoby do kontaktów roboczych: supel.beata@gmail.com 

 
II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów językowych zgodnych z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) dla uczestników projektu pt. „Mazowieckie Centrum Kompetencji 
Kluczowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (kod CPV 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych 
oraz inne) 

1. Szacowana wartość zamówienia przekracza 50 tys. zł netto.  

2. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 21 umowy o dofinansowa-

nie projektu z dnia 11 kwietnia 2018 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności według reguł opisanych 

w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. (MR/H 

2014-2020/23(3)07/2017) sekcje: 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów i 6.5.2 - Zasada konkurencyjności.  

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca przeprowadzi egzaminy językowe zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego 

(ESOKJ) dla uczestników projektu pt. „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowych”.  

Wykonawca ma prawo do wyboru oferowanego rodzaju egzaminu/certyfikacji zewnętrznej spośród ustandaryzowa-

nym egzaminów języka angielskiego wg. ESOKJ.  

Egzaminy odbędą się w miejscowości, w której prowadzone są zajęcia języka angielskiego tj.  

a. 144 osoby w Warszawie (w tym 48 poziom B2, i 96 osób poziom A2) 
b. 24 osoby w Sochaczewie (poziom A2)  
W przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na liczbę egzaminów na poszczególne poziomy ulegnie zmianie 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany / zmniejszenia ilości egzaminów zgodnie z aktualnymi 
potrzebami. 

3. Wykonawca  zapewnia pokrycie w cenie egzaminu wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminu 
w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę, np. dojazd egzaminatora na miejsce przeprowadzenia egzaminu, salę. 
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W przypadku osób z niepełnosprawnościami, zleceniodawca będzie informował zleceniobiorcę o konieczności za-
pewnienia warunków lokalowych i sprzętowych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.  

4. Terminy przeprowadzania egzaminów będą uzgadniane z Wykonawcą na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem 
dla danej grupy lub w przypadku deklaracji dyspozycyjności i elastyczności przekazywane będą Wykonawcy min. 2 
tygodnie  przed planowanym terminem egzaminu dla danej grupy. 

5. Przewidywane terminy egzaminów 
a. W Sochaczewie – styczeń 2019 (24 osoby poziom A2) 
b. W Warszawie – luty 2019 (84 osoby, w tym 36 osób poziom B2, 48 osób poziom A2) 
c. W Warszawie – maj 36 osób, (w tym 12 osób poziom B2, 24 osoby poziom A2) 
d. W Warszawie – czerwiec 24 osoby poziom A2 
Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji egzaminów, w stosunku do wskazanego okresu ich prowa-

dzenia.  

6. Wstępnie planuje się ze grupa osób egzaminowanych wyniesie max 12 osób, co jest odzwierciedleniem maksymal-

nej liczby osób biorących udział w szkoleniu grupowym.  

7. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:  

a. Wykwalifikowanych zewnętrznych Akredytowanych Egzaminatorów, adekwatnie do wybranego rodzaju egza-

minu, gwarantując bezstronność wobec Zamawiającego, 

b. Przeprowadzenie całej procedury związanej z przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu (w szczeg. zgłosze-

nie uczestników, zamówienie testów językowych, przeprowadzenie egzaminu (część pisemna, ustna) wysłanie 

testów do danego podmiotu sprawdzającego (w zależności od określonych procedur egzaminacyjnych), moni-

torowanie procesu sprawdzania testów, przyjęcia przekazanych certyfikatów dla osób pozytywnie zdających 

egzamin zewnętrzny i ich przekazania Zamawiającemu). Certyfikaty muszą zawierać informację o poziomie 

zaawansowania językowego zg. z ESOKJ 

c. Prowadzenie rejestru osób przystępujących do egzaminu (listy obecności) i przekazywanie jej na bieżąco Zama-

wiającego,  

d. Przekazanie oryginalnego zaświadczenia z wynikiem egzaminu Zamawiającemu, niezwłocznie po ich otrzyma-

niu.  

e. Przygotowanie i wydania uczestnikom egzaminów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu certyfików po-

twierdzających uzyskanie określonych kwalifikacji językowych oraz przekazania Zamawiającemu skanów tych 

certyfikatów wraz z potwierdzeniem odbioru certyfikatów przez uczestników. 

f. Wykonawca będzie także zobowiązany do oznaczenia sal i budynków, w których będą odbywały się egzaminy, 

zgodnie z obowiązującymi zasadami oznaczania projektu. Oznaczenia przekaże Zamawiający  

g. Wykonawca będzie także zobowiązany do przekazywania niezwłocznie Zamawiającemu informacji o każdym 

Uczestniku, który nie stawia się na egzamin lub posiada zaległości innego rodzaju, bądź istnieją przesłanki unie-

możliwiające obecność uczestnika na egzaminie.  

 

IV.  Wymagania 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające uprawnienia/akredytację do przeprowadzania oferowa-
nego rodzaju egzaminów z zakresu języka angielskiego na poziomie A i B, umożliwiających zdobycie certyfikatu zewnętrz-
nego potwierdzającego określony poziom biegłości językowej Uczestnika / Uczestniczki, zgodnie z Europejskim Systemem 
Opisu Kształcenia Językowego;  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć do oferty dokument poświadczający posiadanie uprawnień do przeprowadzania wybranego rodzaju egza-

minów, umożliwiających zdobycie certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez Uczestnika / Uczestniczki 

określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Weryfikowane na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy. 
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b. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia egzaminów). Weryfikowane 
na podstawie oświadczenia Wykonawcy.  

c. dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia: (tj. min. 2 egzaminatorami spełniającymi 
wymagania niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt III w Szczegółowym opisie zamówienia). Weryfikowane na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zweryfikować dokumenty potwierdzające 
dysponowanie tymi osobami i ich kwalifikacji (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu 
w dyspozycji Wykonawcy, dyplomy, itp.). 
 

3. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego 
Imieniu do zaciągania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

a) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony 

przez IZ PO, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
  Weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy w stosunku do których nie zachodzą okoliczności, które w przy-
padku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wyklucze-
nie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759), 
Weryfikowane na podstawie oświadczenie Wykonawcy. 

5. Oferenci wraz z ofertą składają aktualny wydruk z właściwego rejestru (potwierdzający posiadanie uprawnień do wyko-
nywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień)  

6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U.  Nr 226, poz. 1817 

7. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) - kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
lub te podmioty. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa 
potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie Zamówienia.  
 

V. Pozostałe postanowienia: 
1. Zamawiający dopuszcza negocjacje w sprawie ceny.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.  
4. Usługa może zostać zamówiona w niepełnym wymiarze (obejmującym tylko część przedmiotowego zamówienia) 
5. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze 

oferty dołączonym do niniejszego zapytania.  
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez 

Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  
7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści 

złożonych ofert.  
8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamia-

jąc o tym danego Oferenta.  
9. Zamawiający informuje, że zapłata za egzamin / egzaminy oraz certfikaty będzie dokonywana przelewem na rachunek 

bankowy na podstawie rachunków/faktur obejmujących zapłatę za przeegzaminowane osoby, w terminie 21 dni od dnia 
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otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego. Wraz z fakturą Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet do-
kumentów potwierdzających realizację zamówienia, którego faktura dotyczy.  

10. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania 
istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  

a. Terminu realizacji umowy;  
b. Ostatecznej liczby osób do przeegzaminowania w ramach umowy;  
c. Ostatecznej liczby osób do przeegzaminowania na poszczególnych poziomach zaawansowania w ramach 

umowy;  
11. Za nie zrealizowanie egzaminu w planowanym terminie lub jego odwołanie później niż 3 dni wcześniej Zamawiający 

przewiduje karę umowną w wysokości 5000zł brutto . W przypadku deklaracji dyspozycyjności i elastyczności za nie 
zrealizowanie egzaminu w planowanym terminie lub jego odwołanie później niż 3 dni wcześniej 10000zł brutto.  

12.  Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z zamawiającym. 
 
  

VI. Przetwarzanie danych osobowych: 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia odnośnie spełniania wymagań rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej: RODO.  
Wynajmujący ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków 
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z 
RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art.14 RODO, w związku z powyższym 
Wynajmujący jest zobowiązany do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego.  
 
W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia Wykonawca będący: 
 − Osobą fizyczną skierowaną do realizacji zamówienia,  
− Podwykonawcą/ podmiotem trzecim będącym osobą fizyczną, 
 − Podwykonawcą/ podmiotem trzecim będącym osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 
 − Pełnomocnikiem podwykonawcy / podmiotu trzeciego będący osobą fizyczną  
− Członka organu zarządzającego podwykonawcy / podmiotu trzeciego, będący osobą fizyczną Lub Podwykonawca / 
podmiot trzeci względem osób fizycznych, od których dane bezpośrednio pozyskał (dotyczy to w szczególności osoby 
fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia)  
zobowiązani są do złożenia klauzuli informacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  
 
 

VII. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 10.01.2018 – 30.06.2019. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesu-

nięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności na etapie ogła-

szania niniejszego konkursu ofert. 

 

VIII. Kryteria wyboru oferty:  

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:  
a. cena – 70 pkt - maksymalną ilość pkt, jaką można uzyskać – uzyskuje oferta z najniższą ceną - sposób obliczenia punktów: 

całkowita cena: oferowana minimalna brutto/ całkowita cena brutto badanej oferty * 70 pkt, 
b. deklaracja dot. dyspozycyjności i elastyczności dot. harmonogramu realizacji zajęć.  

Pełna elastyczność przy opracowywaniu harmonogramu egzaminów w godz. 8.00-20.00 od poniedziałku do niedzieli. 
TAK: 30 pkt 
NIE: 0 pkt.  
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2. Ocena ofert w stosunku do każdej z części zamówienia wyrażona zostanie w punktach, które będą liczone wg następującego 
wzoru: 
 

 
całkowita cena 

 oferowana minimalna brutto 
 

Liczba punktów przyznana w związku z 
deklaracją dyspozycyjności i 

elastyczności 

 

c = --------------------- * 70 pkt +   

 
całkowita cena brutto  

badanej oferty 
  

  
gdzie „c” oznacza punktację przyznaną badanej ofercie wg powyższych kryteriów. 

3. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu, 
oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę i prezentuje najlepszą atrakcyjność – dyspozycyjność  i elastycz-
ność – i uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów wyliczoną według powyższego wzoru (maksymalna łączna ilość punktów 
wynosi 100).  

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 

punktacji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio Ofertach. 
 

IX. Kontakt: Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wynajmującymi Beata Supeł: supel.beata@gmail.com 

  
X. Oferta: 

 Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej.  

 Ofertę stanowi wypełniony druk „Oferta” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)  

 Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego  

 Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym  

 Oferta powinna być opatrzona podpisem wraz z pieczątką (lub podpisem czytelnym) osoby/osób uprawnionych do wy-

stępowania w obrocie prawnym w imieniu Wynajmującego 

 Wraz z ofertą należy złożyć podpisany załącznik nr 2.  

 Wraz z ofertą należy złożyć podpisany załącznik nr 3 (nie dotyczy osób, które osobiście będą realizować zamówienie)  

  
XI. Zalecenia dotyczące składania ofert: 

Oferty składane są w jednym egzemplarzu pod adresem: ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa (siedziba Beneficjenta: Akademii 
Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz) na formularzu oferty stanowiącym zał nr 1 do zapytania ofertowego.  
  
Termin składania ofert: do 21.11.2018 do godz. 9:00  
  
Załącznik:  Nr 1 do zapytania ofertowego – druk oferty 

Nr 2: Klauzula informacyjna RODO 
  Nr 3: Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
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OFERTA 
 
Dotyczy postępowania 4/MCKK/2018 
 
Nazwa Wykonawcy:___________________________________________  
 
NIP Wykonawcy: _________________________________________________________ 
 
E-mail osoby do kontaktów roboczych:________________________________________  
 
Numer telefonu osoby do kontaktów roboczych _________________________________ 
 
Deklaracja dyspozycyjności i elastyczności: 
□ TAK 
□ NIE 
 
NAZWA OFEROWANEGO EGZAMINU:____________________________________________ 
 
 
KALCULACJA:  
 

Lp. Nazwa wyrobu Jednostka miary Ilość 

Cena 
jednostk

owa 
BRUTTO 

Cena 
jednostk

owa 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
BRUTTO 

PLN 

1.  
przeprowadzenie zewnętrznego egza-
minu certyfikującego poziom A 

osoba 120  
 

 
 

2.  
przeprowadzenie zewnętrznego egza-
minu certyfikującego poziom B 

osoba 48  
 
 

 
 

3.  

Koszt wydania certyfikatu potwierdza-
jącego nabycie przez uczestników pro-
jektu kwalifikacji językowych poziom A 
i B 

Osoba 168  

 

 

 

SUMA    

 
 
Oświadczam/y, że: 
1. akceptuję/my i spełnieniam/y warunki udziału w postępowaniu, 
2. niniejsza oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, 
3. niniejsza oferta jest zgodna z prawdą.  
4. uważam/y się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni. 
5. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 
6. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia zg. z określonymi w zapytaniu ofertowym wymaganiami dla poszczególnych części zamówienia i posiadam/y 
dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań. 

7. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
8. nie zachodzą w stosunku do mnie/ nas okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie 

ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 
759), 

9. nie jestem/śmy powiązany/a/i osobowo lub kapitałowo z Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz z siedzibą przy ul. 
Nowogrodzkiej 49, 00-695 w Warszawie, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Akademii Szybkiej 
Nauki Tadeusz Buzarewicz lub osobami wykonującymi w imieniu Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz czynności 
związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru Wynajmującego 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności: 
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 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 
Zobowiązuję/emy się, do; 
1. zawarcia umowy według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
2. wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 
(miejscowość, data) (pieczęć i podpis) 

 
 
Załączniki: 
 

1. Klauzula informacyjna RODO 

2.  Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

3. Aktualny wydruk z właściwego rejestru 

4. Dokumentu potwierdzający uprawnienia / akredytację do przeprowadzenia oferowanych egzami-

nów certyfikujących  

 

 

 


