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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

W związku z zamiarem zlecenia usługi przygotowania i przeprowadzenia kursów językowych, 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Tarnobrzeska 9, 

26-613, (dalej „Zleceniodawca”) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługę.  

 

1. Informacje ogólne o Zleceniodawcy 

Zleceniodawca jest Fundacją Skarbu Państwa (instytucją non-profit), powołaną przez 

Ministerstwo Rozwoju w 2019 roku, której jednym z kluczowych działań jest budowa 

odpowiedniego środowiska wokół przemysłu 4.0. W tym celu Zleceniodawca koordynuje i 

standaryzuje cyfrowe ośrodki innowacji (ang. Digital Innovation Hubs – DIH). Huby mają działać 

w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać dostęp 

do najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać przedsiębiorców w działaniach 

pilotażowych, testach i eksperymentach danej technologii. Celem jest zwiększenie 

produktywności oraz zmiana modeli biznesowych. 

Inicjatywa udziela także wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz podnosi 

kompetencje kadry polskich przedsiębiorstw, organizuje szkolenia oraz promuje nowatorskie 

rozwiązania z obszarów, m.in.: inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z 

maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa.   

Zleceniodawca pomaga polskim przedsiębiorcom w procesie modernizacji i 

transformacji cyfrowej biznesu, tak aby prowadzone przez nich firmy były jak najbardziej 

konkurencyjne na rynku globalnym.   

Więcej o zadaniach Zleceniodawcy można przeczytać na https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-

robimy/  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie kursów językowych, które 
będą spełniały warunki szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do zaproszenia. 
Zamówienie jest podzielone na dwie części: 
Część 1 – kursy językowe w Warszawie 
Część 2 – kursy językowe w Radomiu 
Wykonawcy mogą składać oferty na jedną dowolnie wybraną część lub na dwie części 
zamówienia. 
 

 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-robimy/
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-robimy/
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3. Termin wykonania 

Umowa na wykonanie przedmiotu zaproszenia będzie obowiązywała od momentu podpisania 

umowy do 31.12.2022 r. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

4.1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonali co najmniej trzy 

usługi polegające na organizacji i przeprowadzeniu kursów języka lub języków obcego 

lub obcych poprzez zapewnienie lektorów polskich i natywnych, zapewnienie 

materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla uczestników. Czas trwania kursu 

zrealizowanego w ramach usługi to minimum 120 godzin zegarowych. 

4.2. Dysponowanie minimum dwoma lektorami języka angielskiego, z tego co najmniej 

jednym natywnym, z których każdy musi posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie: 

• minimum pięcioletnie doświadczenie w nauce języka angielskiego, 

• dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na 

kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana obejmująca język 

angielski i przygotowanie pedagogiczne, 

lub 

• dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych 

ukończonych w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski i 

posiada przygotowanie pedagogiczne, 

• dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności 

języka angielskiego 

lub 

• świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu języka angielskiego 

stopnia I lub II 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania powyższych wymagań, poprzez 

żądanie przesłania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, np. referencje od 

zleceniodawców, dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie lektorów. 

 

5. Kryteria oceny ofert dla Części 1 i Części 2 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1 Cena brutto 70% 

2 Dodatkowe świadczenia 30% 

 

5.1 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

 

Cena oferty najtańszej 
–––––––––––––----––––––– x 70 = liczba punktów 
Cena oferty badanej 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

5.2 Punkty za kryterium „Dodatkowe świadczenia” zostaną przyznane zgodnie z poniższym 

opisem: Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje wskazane w ofercie 

dostarczone przez wykonawcę. W ramach oceny tego kryterium oferta wykonawcy może 

uzyskać maksymalnie 30 pkt. Zostaną one przyznane zgodnie z poniższym opisem: 

• za zaoferowanie prenumeraty jednego czasopisma (co najmniej z miesięcznym cyklem 

wydawniczym) dla uczestników kursu, w języku obcym, w którym odbywają się dane 

lektoraty przez cały okres trwania umowy – 7,5 pkt 

• za zaoferowanie jednej książki publicystycznej w języku obcym, w którym odbywają się 

dane lektoraty (co najmniej 1 książka na semestr), dla każdego uczestnika kursu – 7,5 pkt 

• za zaoferowania fiszek w języku obcym, w którym odbywają się dane lektoraty (na 

bieżąco do nowopoznanego słownictwa), dla każdego uczestnika kursu – 7,5 pkt 

• za zaoferowania audiobooków w języku obcym, w którym odbywają się dane lektoraty 

(co najmniej 1 audiobook na semestr dla każdego uczestnika kursu) – 7,5 pkt 

5.4 FPPP dokona oceny ofert osobno dla każdej części zamówienia. FPPP udzieli zamówienia 

wykonawcy, którego oferta otrzyma największą łączną liczbę punków w obydwu kryteriach 

oceny ofert. 
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Uwagi: 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z trzema wykonawcami, 

których oferty uzyskają pierwsze trzy najwyższe oceny. Negocjacje mogą dotyczyć ceny 

ofert oraz sposobu realizacji zamówienia. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

6. Wymagane dokumenty 

Razem z ofertą należy złożyć: 

6.1. Formularz ofertowy 

6.2. Wykaz zrealizowanych usług, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w pkt 4.1, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

zaproszenia, 

6.3. Wykaz lektorów, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w pkt 4.2, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia. 

 

7. Termin i sposób składania ofert 

7.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2022 r. przesyłając podpisany skan oferty 

na Formularzu Ofertowym i załączniki na adres zamowienia@fppp.gov.pl 

7.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty na elektroniczną skrzynkę pocztową zamawiającego. 

7.3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

7.4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

 

8. Załączniki 

Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 2 - Formularz Ofertowy 

Załącznik 3 – Wykaz zrealizowanych usług 

Załącznik 4 – wykaz lektorów 

Załącznik 5 – Wzór umowy 
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