Iława, dnia 16 października 2020 roku
Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru Wykonawcy na przedmiot zamówienia –
Zapytania ofertowego nr 05/POWER/1.2.1 II edycja/2020, którego zadaniem będzie przeprowadzenie
indywidualnych rozmów z uczestnikami projektu w ramach I i II naboru w celu określenia poziomu
języka angielskiego oraz przeprowadzenie kursów z języka angielskiego w ramach I i II naboru
przewidzianych projektem „Młodzi i aktywni na lokalnym rynku pracy – II edycja”, o numerze
POWR.01.02.01-28-0025/19, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Olsztynie.
1.1
Przeprowadzenie w Iławie i Ostródzie indywidualnych rozmów z 54 uczestnikami
projektu (I nabór – 27 uczestników, II nabór – 27 uczestników) w celu określenia poziomu języka
angielskiego (na 1 uczestnika przypada 30 minut rozmowy, łączna liczba godzin – 27):
a) Iława – termin, miejsce realizacji i liczba osób:
 I nabór - październik 2020 r., miejsce: Iława, liczba osób - 12,
 II nabór – lipiec 2021 r., miejsce: Iława, liczba osób - 12,
b) Ostróda – termin, miejsce realizacji i liczba osób:
 I nabór – październik 2020 r., miejsce: Ostróda, liczba osób – 15,
 II nabór – lipiec 2021 r., miejsce: Ostróda, liczba osób – 15.
Liczba osób w ramach naborów i lokalizacji (Iława, Ostróda) może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
1.2
Przeprowadzenie w Iławie i Ostródzie kursów języka angielskiego dla 8 grup (I nabór – 4
grupy, II nabór – 4 grup) - w podziale:
a) Iława – liczba grup, godzin, termin i miejsce realizacji:
 I nabór - 2 grupy, 150h/grupę, 1h – 45 minut, łącznie 300h, termin realizacji: październik 2020 –
styczeń 2021 r., miejsce: Iława,
 II nabór - 2 grupy, 150h/grupę, 1h – 45 minut, łącznie 300h, termin realizacji: lipiec – październik
2021 r., miejsce: Iława,
b) Ostróda – liczba grup, godzin, termin i miejsce realizacji:
 I nabór - 2 grupy, 150h/grupę, 1h – 45 minut, łącznie 300h, termin realizacji: październik 2020 styczeń 2021 r., miejsce: Ostróda.
 II nabór - 2 grupy, 150h/grupę, 1h – 45 minut, łącznie 300h, termin realizacji: lipiec - październik
2021 r., miejsce: Ostróda.
Łączna liczba grup i w konsekwencji godzin w/w usługi może ulec zmniejszeniu.
Rodzaj godzin: godzina dydaktyczna (45 minut).


Zamawiający wykluczył składanie ofert częściowych oraz wariantowych.

Identyfikator zapytania: Zapytanie ofertowe nr 05/POWER/1.2.1 II edycja/2020 ogłoszone dnia 28
września 2020 roku.
Zamawiający: Iławska Izba Gospodarcza, reprezentowana przez Dyrektora – Marka Słocińskiego, ul.
Jana III Sobieskiego 37 A, 14-200 Iława.
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie przedmiotowego Zapytania ofertowego
złożono w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07 października 2020 roku u Zamawiającego niżej
wymienioną jedną ofertę:
Oferta nr 1 – Szkoła Językowa „4Languages” Nicolas E. T. Weatherill, ul. Kolejowa 14,
14-100 Ostróda – data wpłynięcia: 07 października 2020 roku, godzina 14.14, całkowita
wartość usługi – 92 025,00 zł.
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Oferta pozytywnie przeszła I etap oceny, a w II etapie za cenę uzyskała 50,00 punktów i za
doświadczenie 50,00 punktów – łączna liczba zdobytych punktów to 100,00.
Zamawiający oświadcza, iż nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z w/w Wykonawcą, który
złożył ofertę.
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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku pokrewieństwa,
opieki lub kurateli.
Wybór oferty. Stosownie do przyjętych kryteriów oceny ofert oraz obowiązującej zasady
konkurencyjności przyjęto do realizacji:
Ofertę nr 1 – Szkoła Językowa „4Languages” Nicolas E. T. Weatherill, ul. Kolejowa 14,
14-100 Ostróda
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