
 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na : 

PARTNERA PROJEKTU 
do ogłoszonego w dniu 26.11.2018 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 
Poznaniu konkursu zamkniętego nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/18 na  realizację projektu unijnego z 
Osi Priorytetowej 8 – Edukacja, Działanie 8.2 – Uczenie się przez całe życie. Konkurs ma  przyczynić  
się do podniesienia kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu 
niskich kompetencji TIK i językowych. 

Specyfikacja Warunków Ofertowych: 
 

1. Zadania Partnera Projektu:  
Przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami dotyczącymi uzyskania 
kwalifikacji i podwyższenia kompetencji uczestników projektu (osób o niskich kwalifikacjach, 
osób powyżej 50 roku życia, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób z terenów 
wiejskich i osób z niepełnosprawnościami). Nadzór nad przebiegiem projektu i szkoleń, wybór 
dostawców szkoleń, sporządzanie umów dot. szkoleń, kontrola zajęć pod względem 
merytorycznym i organizacyjnym, kontrola nad bieżącym wydatkowaniem środków na 
realizację zadań w projekcie, bieżąca konsultacja z Liderem Projektu. 
 

2. Podstawowe kryteria wyboru Partnera Projektu : 

 Doświadczenie w realizacji projektów unijnych dla osób o niskich kwalifikacjach, osób 50 plus, 
osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, osób z terenów wiejskich i osób z 
niepełnosprawnościami – minimum 3 lata,   

 Minimum dwa zrealizowane projekty unijne (co najmniej łączną kwotę powyżej 400 tys. zł)     

 Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierowniczym lub równorzędnym menadżerskim  

 Umiejętność organizacji pracy, rzetelność i zaangażowanie, umiejętność pracy i szkoleń z 
podaną grupą docelową.    

 

3. Sposób przygotowania oferty 
Informacja o spełnieniu podstawowego kryterium wyboru,   
Informacja o posiadanych własnych zasobach ludzkich i organizacyjnych do realizacji projektu  
Informacje o realizowanych projektach unijnych dla podanej grupy docelowej,  
Oferty składane są w formie pisemnej. 
 

4. Termin i miejsce składania ofert: 
Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Szkoły (decyduje data wypływu) do dnia 
30 grudnia 2018 roku. 
Adres : Szkoła Języka Angielskiego I Niemieckiego Sp. z o.o. ul. Krakowska 17A, 61-889 Poznań. 
 

5. Kryteria oceny ofert: 
Doświadczenie Partnera, jego zasoby ludzkie i organizacyjne - 100% oceny 

 

6. Sposób oceny ofert: 
Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie kryteria oceny, posiada najlepszą ofertę 
spośród wszystkich otrzymanych ofert. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
Zastrzegamy, że brak naszej odpowiedzi na złożoną ofertę nie jest równoznaczny z jej przyjęciem. Tym 
niemniej odpowiedź na złożoną w terminie i prawidłowo sporządzoną ofertę zostanie udzielona na 
piśmie w terminie 14 dni od jej otrzymania. 


