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Poznań, 14.10.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO– ROZEZNANIE RYNKU 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Akces Benefit Learning Systems sp. z o.o. 

Ul. Piłsudskiego 102 

61-246 Poznań 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Pani Paulina Jerszyńska-Prokopiak 

e-mail: paulina.jerszynska@akces-benefit.pl 

tel. 507 455 666 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn. Język angielski – najlepsza inwestycja w Twoją 
przyszłość. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia zakup: 

 Podręczników do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią – 602 szt. na różnych 

poziomach. 

Kod CPV zamówienia:  

22830000-7 Zeszyty ćwiczeń 

22111000-1 Podręczniki szkolne 

Specyfikacja:Podręczniki Direct Method for English – część od 1 do 5, w zależności od poziomu 

językowego. ( od A1 do B1 ) 

 

 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, 

normy lub pochodzenie materiałów, czy urządzeń służących do wykonania niniejszego 

zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to 

preferowania wyrobu, czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - 

parametry techniczne i w szczególności jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. 
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Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem 

innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem 

towarowym, patentem, normą lub pochodzeniem materiałów, czy urządzeń służących do 

wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 

Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na podstawie 

stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone 

wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku 

do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek w wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do 

Zamawiającego w terminie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

4. Miejsce i termin realizacji zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia: Poznań 

Termin realizacji zamówienia: podręczniki będą zamawiane w zależności od doboru poziomu 

grupy oraz ilości osób w grupie w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

5. Okres związania z ofertą 

3 miesiące licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego 

zapytania. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania 

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym. 

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu 

o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

7. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz 

w zakresie wykluczeń 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
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związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego 

rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości. 

 

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku 

ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub 

upadłości według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

8. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania 

punktacji w ramach kryteriów 

Kryteria oceny oferty: 

a) Cena netto (łącznie) – 100 % 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco: 

Cena: 100% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru:  

    najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert  
---------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 
        cena netto wskazana w badanej ofercie 
 

Brane pod uwagę będą wartości netto (bez podatku VAT) wyrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena 

podana w ofercie nie będzie wyrażona w PLN, w celu przeliczania jej na PLN zastosowany 

zostanie kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania. 

 

Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy 

zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. 

9. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, komputerowo. Oferta powinna 

zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta.  

W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania 

w oparciu o opisane w pkt. 8 kryteria wyboru. Jeśli w treści oferty zabraknie ww. informacji lub 

będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie/e-mailowo zwrócić się do Oferenta 

w celu uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień. 

W ofercie powinien zostać wskazany termin ważności oferty, zgodny z punktem 5 niniejszego 

zapytania ofertowego. 

Do oferty należy dołączyć: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik na 2). 
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b) Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w 

stanie likwidacji lub upadłości (Załącznik nr 3). 

Brak wszystkich wymaganych załączników spowoduje odrzucenie oferty poprzez pozostawienie 

jej bez rozpatrzenia. 

10. Miejsce i termin złożenia oferty 

Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan 

podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na adres: 

e-mail: paulina.jerszynska@akces-benefit.pl. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do 

Zamawiającego. 

Oferty można również składać osobiście lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej, przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na adres 

Zamawiającego tj.: 

 

Akces Benefit Learning Systems sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 102 

61-246 Poznań 

 

Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2019 r. do godziny 23:59 strefy czasowej, w której 

funkcjonuje Zamawiający. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

11. Rozstrzygniecie zamówienia 

Wyniki rozstrzygnięcia zostaną wysłane do wszystkich firm do których skierowane zostało 

zapytanie ofertowe. 

Ranking ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru opisane w pkt. 8 niniejszego 

zapytania. 

12. Pozostałe informacje 

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów 

szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru. 

Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegółów technicznych 

przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie. 

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferta powinna być kompletna tzn. do oferty powinny być załączone zał. 2 i 3. 

Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

c) Oferent nie załączy do oferty zał. 2 i 3 

Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego 

prowadzenia bez podania przyczyny. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

mailto:paulina.jerszynska@akces-benefit.pl
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu  

w stanie likwidacji lub upadłości. 
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Dane oferenta:  

…………………………….. 
(nazwa, adres) 

 

OFERTA 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2019 r.  

Przedmiot zamówienia 
Wartość netto  

(PLN) 

VAT  

(PLN) 

Wartość brutto 

(PLN) 

Podręczniki 602 szt.    

RAZEM    

 

Deklarujemy związanie ofertą: 3 miesiące licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym 

mowa w pkt. 10 zapytania ofertowego. 

 

 

…………………………………..                                   ……………………………………………………………… 

Miejscowość i data                                                           (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

składania ofert w imieniu Oferenta) 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu  

warunków udziału w postępowaniu 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………..…………………….…………………….  

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 
działając w imieniu i na rzecz  

 
 
 
………………………………………………………………………………….. 

 
(nazwa Oferenta) 

 
oświadczam, że: 

 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym. 

 
 
 
 
 
………………………………………...                              ……………………………………………………………… 

Miejscowość i data                                                              (podpis i pieczęć osoby/osób  
         upoważnionych do składania ofert  

w imieniu Oferenta) 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań  
oraz niewpisaniu do rejestru długów  
i niepostawieniu w stanie likwidacji  

lub upadłości 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………..…………………….…………………….  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 

działając w imieniu i na rzecz  
 
……………………………………………………………………………………… 

 
 (nazwa Oferenta) 

 
oświadczam, że: 
 

1) nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym 

przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2) nie jesteśmy podmiotem wpisanym do KRD ani żadnego innego rejestru długów 

3) nie jesteśmy podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości. 

 
 
 
 

………………………………………………………………   ……………………………………………………………… 

Miejscowość i data                                                              (podpis i pieczęć osoby/osób  
         upoważnionych do składania ofert  

w imieniu Oferenta) 


