
 

 
 
 

 
 

Lublin, 6 maja 2015 r. 

 

Szanowni Państwo! 

 W związku z realizacją projektu pn. „Zdrowie Priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych 

Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego”, na 

podstawie umowy o dofinansowanie nr IPBU.03.01.00-06-369/11-00, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś –Ukraina 2007–2013, 

uprzejmie proszę o podanie Państwa oferty na tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język 

ukraiński materiałów dydaktycznych dla uczestników seminariów szkoleniowych ze stomatologii, 

zgodnie z poniższą specyfikacją. 

 
 

 

I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Postępowanie obejmuje wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język ukraiński 

materiałów dydaktycznych dla uczestników seminariów szkoleniowych ze stomatologii w ilości nie 

większej niż 90 stron. 

2. Specyficzne warunki wykonania usługi są następujące: 

- tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język ukraiński dotyczy nie więcej niż 90 stron, gdzie 1 

strona to 1800 znaków ze spacjami; 

- faktyczne rozliczenie tłumaczenia, a Strony umowy rozliczą się na podstawie rzeczywistej liczby stron, 

która może być mniejsza niż 90 stron; 

- Oferent lub tłumacz zapewniony przez Oferenta musi posiadać udokumentowane doświadczenie 

w specjalistycznym tłumaczeniu pisemnym lub ustnym z języka polskiego na język ukraiński (lub w 

drugą stronę) w zakresie medycyny lub stomatologii, lub farmacji, gdzie przez specjalistyczne 

tłumaczenie rozumie się tłumaczenie medycznych lub stomatologicznych, lub farmaceutycznych 

tekstów naukowych lub szkoleniowych, a także tłumaczenie ustne podczas konferencji (szkoleń, 

seminariów, warsztatów itp.) medycznych lub stomatologicznych, lub farmaceutycznych; 

- maksymalny czas tłumaczenia to 1 dzień roboczy dla każdych 8 stron tekstu oryginalnego. 

3. Cena podana przez Oferenta obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi. 
 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia otrzymania przez Wykonawcę e-mailem pisemnego 

zlecenia wraz z tekstem do 31 maja 2015 r., przy uwzględnieniu ustalonego z Wykonawcą czasu wykonania 

tłumaczenia w relacji dni robocze – liczba stron tekstu. 
 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent wypełnia cały formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania, a 

następnie podpisuje je osoba upoważniona. 

2. W celu weryfikacji spełniania wymogu posiadania doświadczenia w tłumaczeniu, Oferent musi złożyć, 

wraz z formularzem oferty, jeden z następujących dokumentów: 

- rekomendacja lub zaświadczenie poświadczające fakt wykonania przez tłumacza usługi pisemnego lub 

ustnego tłumaczenia polsko-ukraińskiego lub ukraińsko-polskiego w zakresie medycyny lub stomatologii, 

lub farmacji – w formie kopii, lub 

- pisemne oświadczenie, że Oferent posiada stosowne doświadczenie, podpisane przez osobę 

upoważnioną. 



 

 
 
 

 
 

     Z rekomendacji, zaświadczenia lub oświadczenia musi jednoznacznie wynikać fakt doświadczenia 

w tłumaczeniu polsko-ukraińskim lub ukraińsko-polskim w zakresie medycyny lub stomatologii, lub farmacji, w 

tym charakter wykonywanego tłumaczenia (tzn.: tłumaczenie pisemne/ ustne, jego treść, na rzecz kogo było 

wykonywane). 

3. W formularzu oferty należy określić cenę brutto (z VAT) za 1 stronę tłumaczenia (tekst wynikowy, w języku 

polskim) oraz liczbę tłumaczeń (jednorazowych zleceń, wydarzeń itp.) pomiędzy językami polskim i 

ukraińskim w zakresie medycyny lub stomatologii lub farmacji, wykonanych do tej pory przez tłumacza, 

który będzie wykonywał tłumaczenie. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim a cenę podać w polskich złotych (PLN). 

5. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków udziału Oferenta w postępowaniu będzie skutkować 

odrzuceniem oferty Oferenta, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie, przy czym – na pisemne 

wezwanie Zamawiającego – Oferent może złożyć dodatkowe wyjaśnienia do złożonej oferty. 
 

IV. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona na jeden z poniższych sposobów: 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: kamil.debinski@umlub.pl poprzez 

odpowiedź na e-maila z niniejszym zapytaniem lub wysłanie e-maila z tytułem: „OFERTA na 

tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język ukraiński materiałów dydaktycznych ze stomatologii 

– ZDROWIE PRIORYTETEM” do dnia 12 maja 2015 r., lub 

b) dostarczona osobiście bądź pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 

Lublin, II p., pok. 240 w zamkniętej kopercie z tytułem „OFERTA na tłumaczenie pisemne z języka polskiego 

na język ukraiński materiałów dydaktycznych ze stomatologii – ZDROWIE PRIORYTETEM” do dnia 12 maja 

2015 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty pod wskazany adres). 

2. Otwarcie i ocena ofert zostaną dokonane w dniu 13 maja 2015 r. o godzinie 10:00, a wyniki i wybór oferty 

zostaną ogłoszone w Biurze Projektu przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin II p., pok. 240. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Złożona oferta 

wiąże go 30 dni. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym 

terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, 

- poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Oferenta), o czym poinformowani zostaną 

wszyscy Oferenci składający oferty, 

- poprawy oczywistych omyłek pisarskich. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie bez 

podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania niniejszego zapytania Oferentom nie 

przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem w przypadku, gdy zaproponowana 

przez Oferenta cena przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na realizację przedmiotowego 

zamówienia. 
 

V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału Oferenta w postępowaniu, 

poprawnych formalnie i zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował przeliczenia procentowe przy założeniu, że           

1% = 1pkt. 

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Kryterium 1 – cena oferty brutto – 90 % 
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Kryterium 2 – doświadczenie tłumacza, rozumiane jako liczba tłumaczeń (jednorazowych zleceń, 

wydarzeń, typu: zlecenie tłumaczenia rozdziału, pojedynczego artykułu, tłumaczenie na jednej 

konferencji, na jednym seminarium itp.) pomiędzy językami ukraińskim i polskim w zakresie 

medycyny lub stomatologii lub farmacji, wykonanych do tej pory osobiście przez tłumacza, który 

będzie wykonywał tłumaczenie – 10 %. 

4. Punktacja zostanie wyliczona w następujący sposób: 

a) Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 90%, natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację 

proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 70%. 

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 90 punktów. 

b) Oferent, który zadeklarują największą liczbę faktycznie wykonanych zleceń otrzyma 10%, 

natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: (największa 

liczba wykonanych zleceń/ liczba wykonanych zleceń w ramach badanej oferty) x 10%. 

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 10 punktów. 

c) Ostateczna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryterium 1 i punktów uzyskanych w 

kryterium 2. 
 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty e-

mail. 
 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Kamil Dębiński pod numerem telefonu 81/ 448 52 96  oraz adresem 

e-mail: kamil.debinski@umlub.pl. 
 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty na tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język ukraiński materiałów 

dydaktycznych dla uczestników seminariów szkoleniowych ze stomatologii. 

 

 

 

 

Kamil Dębiński 

 

 

Koordynator Projektu 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Dział ds. Funduszy Europejskich 

Al. Racławickie 1, pok. 240 

20-059 Lublin 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z 6 maja 2015 r. 

 

 

Formularz oferty 

na tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język ukraiński materiałów dydaktycznych dla 
uczestników seminariów szkoleniowych ze stomatologii 

 
Imię i nazwisko lub nazwa Oferenta: …………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba Oferenta lub adres zamieszkania:  ………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL lub NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na: usługę tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język ukraiński 

materiałów dydaktycznych dla uczestników seminariów szkoleniowych ze stomatologii w ramach projektu pn. 

„Zdrowie Priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości 

opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013, realizowanego na 

podstawie umowy o dofinansowanie nr IPBU.03.01.00-06-369/11-00, 

oraz po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, terminem i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

1. Cena ofertowa brutto za 1 stronę (wraz z kwotą podatku VAT lub z narzutem pracodawcy na wynagrodzenie): 

........................ PLN (słownie: ......................................................................... złotych) 

 

2. Do dnia złożenia oferty zrealizowałem osobiście ........................... pojedynczych zleceń tłumaczeń pomiędzy 

językami polskim i ukraińskim w zakresie medycyny lub stomatologii, lub farmacji. 

 

Składając ofertę oświadczam, że: 

1. Powierzone mi zamówienie będzie wykonywać tłumacz, którego doświadczenie wykazuję w ofercie. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Rozumiem wszystkie warunki realizacji przedmiotu zamówienia i akceptuję je. 

5. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach i w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Data i podpis Wykonawcy 

 

 

 


