
 

 

Znak sprawy: 1/T/NS/Lublin/2014     Lublin, dnia 28.04.2014r. 

 

Zapytanie o cenę 
na wykonanie zamówienia dotyczącego:  

tłumaczenia ustnego podczas grupowych                                    
sesji coachingowych w trakcie realizacji komponentu współpracy 
ponadnarodowej w Projekcie, które finansowane jest ze środków 

publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych 
równowartości 14 tys. EURO netto 

 
 

1. Zamawiający: 
 
WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka  w Warszawie,                               
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa 

2. Postanowienia ogólne: 

a) Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy                                             

z dnia: 29 stycznia 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych.  

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego  postępowanie                    

bez podania przyczyny. 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest:  

 ustne tłumaczenie z języka angielskiego na polski i z polskiego na 

angielski dla 30 Uczestników projektu „Nowa Szansa” – podczas grupowych 

sesji coachingowych ( 12 h ); 

 

b) Tłumaczenia odbywać się będą w miarę potrzeb Uczestników projektu podczas 

trwania spotkań grupowych w terminie ustalonym przez Zamawiającego w miesiącu 

maju 2014 r.  

c) Szczegółowy termin sesji grupowych zostanie przedstawiony przez Zamawiającego  

wybranemu Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. 

d) Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany planowanym terminie rozpoczęcia 

grupowej sesji coachingowej przynajmniej na 7 dni wcześniej. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do ewentualnych zmian w harmonogramie. 

 



 

4.  Kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

79.54.00.00-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych 

5. Sposób przygotowania oferty: 
 
Oferta powinna być sporządzona na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego 

zapytania. 
W momencie wyboru oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca będzie zobowiązany 
niezwłocznie tj. ciągu 3 dni roboczych dostarczyć następujące dokumenty:  
a) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub doktoranckich; 
b) inne dokumenty poświadczające kwalifikacje (np. referencje)  

 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
kryteria: 
a) Osoby, które są zatrudnione w państwowej jednostce budżetowej, jednostce 

samorządu terytorialnego, w Instytucji zaangażowanej w realizację zadań                                 

w projekcie/projektach współfinansowanym/ch przez Unię Europejską zgodnie z 

Ramami Odniesienia 2007-2013, mogą wziąć udział w postępowaniu pod warunkiem 

gdy zobowiążą się pod rygorem odpowiedzialności karnej do realizowania w/w usługi 

wyłącznie w sytuacji i w taki sposób by czas jej wykonania był zgodny                                                          

z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”                                                             

z dnia 01.07.2013 roku, tj. z wyłączeniem sytuacji w której mógłby zachodzić konflikt 

interesów lub podwójne finansowanie. Zobowiązanie takie Wykonawca podpisuje                     

po rozstrzygnięciu postępowania.  

b) Posiadają wykształcenie wyższe lub studia doktoranckie, 

c) Posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczeń z języka angielskiego              

na język polski i z polskiego na angielski (co najmniej 3 lata).  

d) Posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (preferowane wykształcenie 

filologiczne. 

e) Posiada certyfikaty i licencje potwierdzające kompetencje zawodowe.  

f) Mile widziana znajomość języka włoskiego 

g) Nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

W postępowaniu nie mogą brać udział Wykonawcy, którzy są zatrudnieni w Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, 

regionalnym Ośrodku EFS i Krajowej Instytucji Wspomagającej. 

 

 



 

7. Kryteria oceny ofert: 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej               
w oparciu o następujące kryterium/kryteria: 

1) Cena za 1 godzinę tłumaczenia brutto - 100 % (100 pkt). 

Do realizacji zamówienia Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferuje  najniższą 
cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona. 

 

8. Termin składania ofert: 
 
Miejsce złożenia oferty:   
Biuro Projektu „Nowa Szansa”, ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin 

Termin złożenia oferty:  
05.05.2014 r. 
Ofertę sporządzoną według załączonych formularzy można złożyć osobiście, przesłać                      
na adres e-mail lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Liczy się data wpływu. 

 
9. UniewaŜnienie postępowania: 
 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli złożone oferty są wadliwe 

i usunięcie tych wad nie jest możliwe. 
 
10. Osoba do kontaktów: 

Marzena Rząsowska 
Tel.: 0-81 745-83-96 w. 10,11 

e-mail: nowaszansa@wspkorczak.eu 
 

 

 

Wykaz załączników: 

1) Formularz oferty 
2) Wzór CV 
3) Oświadczenie o braku powiązań  

 


