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Warszawa, 3.03.2021 r. 

Rozeznanie rynku nr 1/RR/20011/MDDP/2021  
przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty 

 
W związku z realizacją projektu „Profesjonalne kadry w subregionie centralnym województwa śląskiego”, 

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę 120 zestawów (podręczników i ćwiczeń z Audio CD) 
niezbędnych do realizacji kursów języka angielskiego dla osób dorosłych na poziomie A1, A2, B1, B2 lub C1  
w województwie śląskim – łącznie dla 120 Uczestników/Uczestniczek kursów w ramach ww. projektu. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  
na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania. 11.4. 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne (nr umowy  
o dofinansowanie: RPSL.11.04.03-24-0ABE/20) i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.  
ul. Grzybowska 56, 00 -844 Warszawa 
NIP: 7010088170; REGON: 141122981 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (kod CPV): 
   22100000-4 DRUKOWANE KSIĄŻKI 

2. Przedmiotem Zamówienia jest zakup łącznie do 120 kompletów (poz. A1, A2, B1, B2, C1) materiałów 
dydaktycznych dla Uczestników/ Uczestniczek projektu „Profesjonalne kadry w subregionie centralnym 
województwa śląskiego” do nauki ogólnego języka angielskiego nawiązujących do sytuacji życia codziennego, 
przeznaczonych do nauki osób dorosłych, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, tj.: 

a) zestaw: „English File Beginner (4th Edition) Student's Book with Online Practice” + „English File Beginner  
(4th Edition) Workbook with Key” lub równoważny  

i/lub  

b) zestaw: „English File Elementary (4th Edition) Student's Book with Online Practice” + „English File Elementary 
(4th Edition) Workbook with Key” lub równoważny  

i/lub  

c) zestaw: „English File Pre-Intermediate (4th Edition) Student's Book with Online Practice” + „English File Pre- 
Intermediate (4th Edition) Workbook with Key” lub równoważny  

i/lub  

d) zestaw: „English File Intermediate (4th Edition) Student's Book with Online Practice” + „English File 
Intermediate (4th Edition) Workbook with Key” lub równoważny  

i/lub 

e) zestaw: „English File Intermediate Plus (4th Edition) Student's Book with Online Practice” + „English File 
Intermediate Plus (4th Edition) Workbook with Key” lub równoważny 

i/lub 

f) zestaw: „English File Upper-Intermediate (4th Edition) Student's Book with Online Practice” + „English File 
Upper-Intermediate (4th Edition) Workbook with Key” lub równoważny,  

g) zestaw: „English File Advanced (4th Edition) Student's Book with Online Practice” + „English File Advanced 
(4th Edition) Workbook with Key” lub równoważny. 

3. Komplety materiałów dydaktycznych muszą być nowe, nieużywane oraz wolne od wad i usterek.  

4. Zamawiający nie dopuszcza do oferowania materiałów w formie opracowanego skryptu.  

5. Zamawiający wskazuje powyżej przykłady kompletów materiałów dydaktycznych jakie zamierza zakupić, 
jednocześnie dopuszczając zakup innych równoważnych kompletów materiałów dydaktycznych wskazanych 
w poszczególnych poziomach kształcenia językowego.  
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6. Przez komplet materiałów dydaktycznych równoważnych (równoważny odpowiednik), Zamawiający ma na myśli 
materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego spełniające łącznie poniższe warunki.: 

• adresowane do dorosłych Uczestników/Uczestniczek kursów,  

• przeznaczone do nauki języka angielskiego ogólnego, nawiązujące do sytuacji życia codziennego, 

• realizujące na poziomach zaawansowania od A1 do C1 założenia programowe i cele dydaktyczne zgodne  
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, 

• na każdym ww. poziomie zaawansowania dostępne w zestawie podręcznik + ćwiczenia oraz Audio CD, 

• przeznaczone do nauki mającej na celu przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 
znajomość języka angielskiego ogólnego (TELC, TGLS lub równoważnego),   

• z możliwością dopasowania do siatki godzin obejmującej 120 godz. zajęć.  

7. Dodatkowe istotne warunki realizacji  przedmiotu zamówienia: 

a) Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 31.03.2022 r. 

b) Liczba zamawianych kompletów na dany poziom zaawansowania będzie uzależniona od liczby 
zrekrutowanych Uczestników/Uczestniczek na dany poziom zaawansowania, a bieżące zapotrzebowanie 
Zamawiającego przedstawiane będzie Wykonawcy wraz z uruchomieniem kolejnych grup szkoleniowych.  

Zakłada się, iż 84 osoby będą stanowić Uczestnicy/Uczestniczki kursów języka angielskiego na poziomie A,  
24 osoby – na poziomie B i 12 osób – na poziomie C, niemniej jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do zmiany proporcji Uczestników/Uczestniczek biorących udział w kursie na danym poziomie zaawansowania.  
W związku z tym Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby kompletów materiałów dydaktycznych 
na poszczególnych poziomach zaawansowania.  

Zamawiający obliguje Wykonawcę do przyjęcia na etapie składania oferty uśrednionej ceny za zestaw,  
bez względu na poziom zaawansowana zestawu oraz do utrzymania ceny zestawu w trakcie realizacji Umowy. 

c) Zamówienie będzie realizowane etapowo. 

d) Jeśli podczas odbioru okaże się, że dostarczony przedmiot Umowy nie odpowiada w pełni wymaganiom 
Zamawiającego i/lub dostarczone materiały dydaktyczne zawierają wady lub usterki, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące materiałów dydaktycznych. Wykonawca będzie zobowiązany  
w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag i zaleceń do ich wprowadzenia zaleceń, w tym do wymiany 
wadliwych kompletów materiałów dydaktycznych na własny koszt.  

e) Szkolenia będą realizowane na terenie subregionu centralnego1 województwa śląskiego. Wykonawca  
co do zasady zobowiązany będzie dostarczać komplety materiałów dydaktycznych do lokalizacji na terenie 
w/w subregionu województwa, w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 
możliwość zmiany w tym zakresie i zamówienia dostawy/dostaw do swojej siedziby. 

f) Dostawa materiałów dydaktycznych będzie odbywała się na koszt własny Wykonawcy. 

g) W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu i niewykorzystania przez niego/nią dostarczonych 
kompletów materiałów dydaktycznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zwrotu  
lub zamiany/wymiany dostarczonych i niewykorzystanych kompletów materiałów dydaktycznych na komplety 
materiałów dydaktycznych zgodne z aktualnymi potrzebami, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  

h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) liczby zamawianych 
materiałów dydaktycznych w zależności od wyników rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu. 

i) Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktycznie dostarczonych materiałów dydaktycznych.  

j) Rozliczenia dokonywane będą w oparciu o ceny jednostkowe brutto zaoferowane za komplet materiałów 
dydaktycznych.  

k) Rozliczenia dokonywane będą za komplety materiałów dydaktycznych faktycznie dostarczonych. 

l) Zamówienie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

 
1 http://www.subregioncentralny.pl/  

http://www.subregioncentralny.pl/
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III. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY 

Kryterium wyboru stanowić będzie cena. Ocenie podlegać będzie zaoferowana kwota brutto ogółem  
w PLN za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym. Maksymalną liczbę punktów 
otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto. Przyznając punkty kolejnym ofertom Zamawiający będzie posługiwał 
się poniższym wzorem:  

C = 
NC 

x 100 

C – liczba punktów badanej oferty za cenę ogółem 
NC – cena oferty o najniższej cenie ogółem 
BC – cena badanej oferty BC 

W przypadku ofert, które uzyskają jednakową ocenę decydujący będzie zaoferowany termin realizacji dostawy – 
wybrana zostanie oferta z najkrótszym możliwym terminem realizacji (liczonym w dniach od przekazania przez  
Zamawiającego zlecenia na dane zamówienie). 
 
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty przygotowane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać  
do dnia 11.03.2021 r. do godz. 16.00: 

a) elektronicznie (w formie podpisanych skanów) na adres mailowy: edyta.swiderska@akademiamddp.pl  
wpisując w tytule – „oferta na dostawę materiałów dydaktycznych – Profesjonalne kadry w subregionie 
centralnym województwa śląskiego”  

lub  

b) dostarczyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście (decyduje data wpłynięcia do biura MDDP spółka 
akcyjna Akademia Biznesu sp. k.) z dopiskiem na kopercie „Oferta na dostawę materiałów dydaktycznych – 
Profesjonalne kadry w subregionie centralnym województwa śląskiego” na adres MDDP spółka akcyjna 
Akademia Biznesu sp. k., ul. Grzybowska 56, 00 – 844 Warszawa. 

 
V. POZOSTAŁE ISTOTNE POSTANOWIENIA 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie posiadają powiązań osobowych lub kapitałowych  
z Zamawiającym2.  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy załączonego do Formularza oferty, 
sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego rozeznania rynku. 

 
2 Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podlegają wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia 

publicznego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą, a 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. Powiązania osobowe 
lub kapitałowe polegają w szczególności na:  
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego 

stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobieniach, opieki lub kurateli. 

mailto:edyta.swiderska@akademiamddp.pl

