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I. Opis usługi. 

 

1. Liczba grup i Uczestników:

a) grupy z języka angielskiego: 

b) grupy z języka niemieckiego: 

2. Orientacyjne terminy egzaminów:

a. 168 egzaminów z j. angielskiego 

b. 72 egzaminy z j. niemieckiego 

c. 168 egzaminów z j. angielskiego 

d. 72 egzaminy z j. niemieckiego 

 

3. Miejsce realizacji –  wskazane przez Zamawiającego miejscowości na terenie 

dolnośląskiego. 

 

II. Szczegółowy opis usługi: 

 

a) Każda z grup opisanych w rozdziale I uczestniczy w 120 godzinach zajęć dydaktycznych. Realizacja 

egzaminów zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego przewidziana jest 

na zakończenie zajęć w każdej grupie. 

b) Zamawiający wskaże Wykonawcy ko

7 –dniowym wyprzedzeniem.

c) Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą uczestnicy przystąpią do egzaminów na poziomie A1, A2 

zgodnie z certyfikacją ESOKJ.

d) Egzaminy realizowane będą w odpowiednio wyposażonyc

dydaktyczne zapewnia Zamawiający.

 

III.   Obowiązki Wykonawcy: 

 

a) przeprowadzenie w grupach wskazanych w Części I egzaminów zgodnych z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego w ramach popularnych i uznawanych w

certyfikatów, np. TOEIC/ Widaf

b) dostosowanie się do harmonogramów egzaminów (dni, godziny i miejsca dla poszczególnych 

grup) przygotowanych przez Zamawiającego,

c) skierowanie do realizacji egzaminów egzaminatorów posiadających niezbę

d) dostarczenie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonej sesji egzaminacyjnej w terminie 

zgodnym ze złożoną ofertą.

 

IV. Pozostałe wymagania, które Wykonawca powinien uwzględnić w ramach oferty:

 

W związku z faktem, że Zamawiający rozpoczął real

umowy o dofinansowanie Projektu, 

zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia do dnia 

20.02.2017r, o każdym czasie z zachowaniem 3

skuteczne będzie w przypadku przekazania go pocztą (decyduje data odbioru) lub pocztą elektroniczną na 

adres Wykonawcy (decyduje data wysłania wiadomości). W takiej sytuacji 

będzie wyłącznie wynagrodzenie za zajęcia zrealizowane w terminie do rozwiązania umowy.

 

Załącznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Liczba grup i Uczestników: 

grupy z języka angielskiego: 28 grup po 12 osób = 336 osób 

grupy z języka niemieckiego: 12 grup po 12 osób = 144 osób 

Orientacyjne terminy egzaminów: 

168 egzaminów z j. angielskiego - 15.-30.10.2017 

72 egzaminy z j. niemieckiego - 15.-30.10.2017 

168 egzaminów z j. angielskiego – 15.12.2017.-20.01.2018 

72 egzaminy z j. niemieckiego - 15.12.2017.-20.01.2018 

wskazane przez Zamawiającego miejscowości na terenie 

Każda z grup opisanych w rozdziale I uczestniczy w 120 godzinach zajęć dydaktycznych. Realizacja 

egzaminów zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego przewidziana jest 

na zakończenie zajęć w każdej grupie.  

Zamawiający wskaże Wykonawcy konkretne terminy i miejsca realizacji egzaminów z co najmniej 

dniowym wyprzedzeniem. 

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą uczestnicy przystąpią do egzaminów na poziomie A1, A2 

zgodnie z certyfikacją ESOKJ. 

Egzaminy realizowane będą w odpowiednio wyposażonych salach dydaktycznych. Sale 

dydaktyczne zapewnia Zamawiający. 

 

przeprowadzenie w grupach wskazanych w Części I egzaminów zgodnych z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego w ramach popularnych i uznawanych w

/ Widaf lub równoważnych 

dostosowanie się do harmonogramów egzaminów (dni, godziny i miejsca dla poszczególnych 

grup) przygotowanych przez Zamawiającego, 

skierowanie do realizacji egzaminów egzaminatorów posiadających niezbędne uprawnienia,

dostarczenie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonej sesji egzaminacyjnej w terminie 

zgodnym ze złożoną ofertą. 

Pozostałe wymagania, które Wykonawca powinien uwzględnić w ramach oferty:

W związku z faktem, że Zamawiający rozpoczął realizację Projektu na własne ryzyko, tj. przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie Projektu, Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku 

zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia do dnia 

o każdym czasie z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie 

skuteczne będzie w przypadku przekazania go pocztą (decyduje data odbioru) lub pocztą elektroniczną na 

adres Wykonawcy (decyduje data wysłania wiadomości). W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać 

będzie wyłącznie wynagrodzenie za zajęcia zrealizowane w terminie do rozwiązania umowy.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

wskazane przez Zamawiającego miejscowości na terenie województwa 

Każda z grup opisanych w rozdziale I uczestniczy w 120 godzinach zajęć dydaktycznych. Realizacja 

egzaminów zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego przewidziana jest 

nkretne terminy i miejsca realizacji egzaminów z co najmniej 

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą uczestnicy przystąpią do egzaminów na poziomie A1, A2 

h salach dydaktycznych. Sale 

przeprowadzenie w grupach wskazanych w Części I egzaminów zgodnych z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego w ramach popularnych i uznawanych w Europie 

dostosowanie się do harmonogramów egzaminów (dni, godziny i miejsca dla poszczególnych 

dne uprawnienia, 

dostarczenie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonej sesji egzaminacyjnej w terminie 

Pozostałe wymagania, które Wykonawca powinien uwzględnić w ramach oferty: 

Projektu na własne ryzyko, tj. przed podpisaniem 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku 

zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia do dnia 

dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie 

skuteczne będzie w przypadku przekazania go pocztą (decyduje data odbioru) lub pocztą elektroniczną na 

Wykonawcy przysługiwać 

będzie wyłącznie wynagrodzenie za zajęcia zrealizowane w terminie do rozwiązania umowy. 


