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Projekt „Równe szanse” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

na realizację zadania: świadczenie usługi tłumacza języka migowego dla 2 osób 
głuchoniemych, beneficjentów ostatecznych projektu „Równe szanse”, realizowanego 
 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 95-200 Pabianice,  
ul. Traugutta 6a, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 
I.  Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta 

powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 
 

II.  Opis przedmiotu zamówienia:  
Usługa ma być realizowana dla 2 osób: jednej kobiety oraz jednego mężczyzny 

głuchoniemych, biorących udział w projekcie „Równe szanse” w 2014 roku, posługujących się 
Polskim Językiem Migowym (w skrócie PJM). 

Usługa tłumacza języka migowego powinna obejmować koszty dojazdu do Pabianic (jeżeli 
tłumacz języka migowego mieszka poza Pabianicami) oraz pełnienie roli tłumacza języka 
migowego (tłumaczenie „liaison” – „zdanie po zdaniu” w obydwu kierunkach) w trakcie zajęć w 
ilości przypadającej na każdą z dwóch osób, tj.:  

1. konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym – do 5 godzin zegarowych,  
2. treningu kompetencji społecznych – do 30 godzin dydaktycznych, 
3. indywidualnych porad psychologicznych – do 10 godzin zegarowych 
4. indywidualnych porad prawnych – do 2 godzin zegarowych, 
5. warsztatów ze stylistką i dietetykiem – do 30 godzin dydaktycznych, 
6. warsztatów z doradcą zawodowym - do 30 godzin dydaktycznych 
7. realizacji vouchera na bezpłatne usługi fryzjerskie i kosmetyczne – do 14 wizyt, 
w ramach projektu „Równe szanse”, w ilości minimalnej 0 godzin dziennie do ilości 
maksymalnej 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w wyjątkowych przypadkach 
również w soboty. 

Przewidywana łączna liczba godzin tłumaczenia na język migowy dla 1 osoby głuchoniemej nie 
przekroczy 140 godzin, gdzie jedna godzina = 60 minut. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
nie wykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa do roszczeń z 
tego tytułu przez Wykonawcę 

Usługa odbywać się będzie zarówno w siedzibie jak i poza siedzibą Zamawiającego na 
terenie Pabianic. Wykonawca będzie informowany na bieżąco o terminie, miejscu i orientacyjnym 
czasie tłumaczenia, po ustaleniu terminów przez Zamawiającego z beneficjentem ostatecznym (tj. z 
osobą głuchoniemą) oraz pozostałymi wykonawcami.  
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Wykonawca jest zobowiązany do podpisywania list obecności na wyżej wymienionych 
konsultacjach/warsztatach/szkoleniach/rozmowach indywidualnych z osobą głuchoniemą, 
potwierdzających przeprowadzenie tłumaczeń. 

Osoba realizująca usługę tłumacza języka migowego powinna posiadać: 
- certyfikat potwierdzający kompetencje tłumacza języka migowego, 
- minimum roczne doświadczenie w świadczeniu podobnych usług. 
Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania wyżej wymienionych kompetencji i 
doświadczenia. 
 

Realizacja usługi tłumacza migowego  odbywać się będzie według następujących zasad: 
1.Zamawiający informuje osobę głuchoniemą oraz Wykonawcę o terminie, rodzaju i 
przewidywanym czasie trwania w/w zajęć/spotkań . 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane kontaktowe osoby głuchoniemej.  
3. Zamawiający przekaże osobie głuchoniemej dane kontaktowe Wykonawcy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do  prowadzenia dokumentacji wykonanych usług, tj.: 
a) listy obecności podczas w/w zajęć osoby głuchoniemej, potwierdzającej 
przeprowadzenie tłumaczeń, na której podpisuje się osoba głuchoniema, Wykonawca 
oraz osoba prowadząca konsultacje/warsztaty/szkolenia a podczas realizacji vouchera na 
bezpłatne usługi fryzjerskie i kosmetyczne – osoba wykonująca te usługi, 
b) karty czasu pracy. 
5. Po zakończeniu miesiąca Wykonawca wystawi fakturę/rachunek za wykonaną usługę 
tłumaczenia w danym miesiącu i przekaże Zamawiającemu fakturę/rachunek wraz z listą 
obecności oraz kartą czasu pracy w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, przy czym w 
grudniu 2014r. w/w dokumenty przekaże najpóźniej do dnia 20 grudnia 2014 r. 
6. Faktura/rachunek może być wystawiona zgodnie i na podstawie listy obecności oraz 
karty czasu pracy. 
7. Zapłata za realizację usługi nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w 
terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury/ 
rachunku wraz z w/w dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi. 
8. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać wszelkie reklamacje zgłaszane przez 
uczestnika projektu w zakresie nienależytego wykonania usługi oraz dokonać 
ewentualnych poprawek. 
9. Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi tłumaczenia będą oznakowane 
logotypem EFS i PO KL zgodnie z projektem Zamawiającego. 
10. Odbiór wykonanej usługi przeprowadzony zostanie na podstawie dokumentacji 
złożonej przez Wykonawcę. 

 
   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli prowadzonej usługi w  
trakcie jej realizacji.  

Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innemu podmiotowi. 
 
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 20.12.2014 r. 
 

III.  Kryteria oceny ofert:  
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie ceną.  
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi 

może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 
3. Punkty będą przyznawane wg następującej zasady: 

a) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. 
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b) pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru: 
 

Cena oferowana minimalna 
Cz = 

Cena badanej oferty 
x 100 pkt 

4.  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

 
IV.  Informacja na temat zakresu wykluczenia Wykonawców. 

 
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. 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) Pełnienia 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 stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

 
 
 

V. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące 
dokumenty: 

 
1. Wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 

2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Kalkulacja cenowa, w której musi być uwzględniona cena jednostkowa netto, stawka i 

wartość podatku VAT i cena brutto dla 1 godziny według załączonego wzoru formularza 
oferty. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
Zaproszenia. 

4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających 
posiadane kompetencje tłumacza języka migowego oraz CV potwierdzające doświadczenie 
w świadczeniu podobnych usług.  

 
VI.  Opis sposobu obliczenia ceny: 

 
W cenę należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia 
powiększonej o obowiązujący podatek VAT. 
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VII.  Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały 
okres obowiązywania umowy/realizacji zadania i nie będzie podlegała 
waloryzacji. 

 
VIII.  Miejsce i termin złożenia oferty: 

 
Ofertę należy złożyć: 

• w terminie do dnia: 08.07.2014 do godz.: 11.00  
• w siedzibie Zamawiającego, tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                     

ul. Traugutta 6a, 95 – 200 Pabianice, pok.:  3/4 
• Fax nr.: 42 215 – 66 – 05, 42 215 – 66 - 60 
• Adres e-mail: sekretariat@pcpr-pabianice.pl  

                                 
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie 

podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

IX.  Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest 
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie 
elementy oferty wykonawcy. 

 
23.06.2014 r. 
Jarosław Grabowski 
Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
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Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTO ŚCI NIE 
PRZEKRACZAJ ĄCEJ RÓWNOWARTO ŚCI 30 000 EURO. 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 
___________________________________________________________________________ 

 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia na realizację zadania: „Świadczenie 

usługi tłumacza języka migowego dla 2 osób głuchoniemych, beneficjentów ostatecznych 

projektu „Równe szanse”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, przeprowadzanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w trybie zapytania ofertowego 

oświadczam*/oświadczamy na dzień składania ofert, że nie podlegam*/ nie podlegamy* 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie punktu IV zawartego w 

Zaproszeniu do złożenia oferty. 

  
 
.............................................., dnia ....................... 
 
                                                                                            ........................................................... 

                                                                                       podpis i pieczątka 
Wykonawcy/wykonawców 

 
 
* niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

 (pieczątka/nazwa i adres oferenta) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Pabianicach 

ul. Traugutta 6a  

95-200 Pabianice 

 

Oferta 
W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23.06.2014 r. oświadczam, że oferuję następujący 

przedmiot zamówienia za następującą cenę: 

 
 

Opis usługi 
Jednostka 

 
Cena 

jednostkowa 
netto 
[zł] 

Stawka 
podatku 

VAT 
[%] 

Wartość 
podatku 

VAT 
[zł] 

Cena 
jednostkowa 

brutto  
[zł] 

Świadczenie 
usługi tłumacza 
języka 
migowego dla 1 
osoby 
głuchoniemej  

1 godzina (= 60 minut) 

   

 

 

 

 

Cena brutto za jedną godzinę wynosi:….............................zł 
(słownie:………………………………………………………………………………………..zł). 
 

Oświadczam, że nie zmienię ceny przedmiotu zamówienia po złożeniu oferty. 

Oświadczam, że  posiadam uprawnienia i doświadczenie do realizacji usługi objętej 

przedmiotem zamówienia. 
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Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

Niniejszym potwierdzam wolę współpracy i dyspozycyjność w okresie realizacji zamówienia. 

 

 

Dane Wykonawcy: 

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

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

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

                                                (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Nr telefonu …………………………..............         Nr faxu………………………………………. 

e-mail……………………………………………………………………………………………… 

 

REGON…………………………………  NIP………………………………………………….. 

 

 

Numer rachunku bankowego: 

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

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

 

 

 
 
 
 
 
         (data, pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 
 


