
 
Projekt „Wykształcenie nie zna granic ” jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

Jelenia Góra, dnia 22.01.2019 r. 

Zapytanie ofertowe 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze w związku z realizacją 

projektu pn. „Wykształcenie nie zna granic”, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie 

wykonywania następującego zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia: nauka języka czeskiego dla personelu projektu. 

2. Termin realizacji: od 01.01.2019 r. do 30. 06.2021 r. 

3. Istotne warunki zamówienia: nauka języka czeskiego w trakcie realizacji projektu – 96 

godzin lekcyjnych - rozpoczęcie zajęć w lutym 2019 r., miejsce realizacji: siedziba KARR 

S.A. w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 27, od godz. 15.30. 

 Wykonawca ponosi koszty dojazdu do miejsca wykonania usługi. 

4. Sposób przygotowania oferty 

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta Wykonawcy”, według wzoru określonego w 

załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w sekretariacie Karkonoskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (adres: ul. 1 Maja 27,58-500 Jelenia Góra) lub przesłać 

na nr faksu 75 7522794 lub drogą mailową na adres: katarzyna.matusik@karr.pl, lub  

jerzy.kusnierz@karr.pl  do dnia 30.01.2019 do godz. 15.00 

Oferent jest zobowiązany do złożenia, wraz z ofertą, dokumentu lub kopii dokumentu 

potwierdzającego swoje kompetencje i doświadczenie (znajomość języka czeskiego). 

5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia 

zamówienia.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za 

najkorzystniejszą,  

 zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,  

 nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,  

 negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie 

odbiegać od założeń budżetowych projektu,  

 zmiany terminu realizacji zamówienia,  

 unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.  

W załączeniu wzór oferty Wykonawcy. 

Kontakt: 

Menadżer projektu  Katarzyna Matusik ( katarzyna.matusik@karr.pl) tel. (+48)757527523 

Menadżer finansowy Jerzy Kuśnierz (jerzy.kusnierz@karr.pl) tel. (+48)757527523  

Kryterium wyboru oferty:  100% - zaproponowana cena. 
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