
 

 

 
 
 
 

Wrocław, 20 marca 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
1. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
2. Przedmiot zamówienia:  

bieżące tłumaczenie z języka polskiego na język angielski dokumentów 
rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych dokumentów.  

3. Termin realizacji zamówienia: 01.04.2018 r. - 25.02.2019 r. 
4. Inne istotne warunki zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie z języka polskiego na język angielski 
dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej  
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych już 
dokumentów i przesłanie ich drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres 
e-mail w formie skanu zawierającego podpis tłumacza i w wersji edytowalnej. 
Tłumaczenia powinny uwzględniać ujednolicone tłumaczenia nazwy Zamawiającego, 
wydziałów, kierunków studiów itp. określone przez Zamawiającego. Układ graficzny 
tłumaczenia powinien odpowiadać układowi graficznemu wersji w języku polskim 
przesłanej do tłumaczenia.   

2) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać każde tłumaczenie, niezależnie od ich 
liczby - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.  

 
5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena ( C ) 75% 75 punktów 

2. Doświadczenie  25% 25 punktów 

 
1) Sposób obliczenia kryterium ceny (C): 

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe 
proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru  

        Cmin 
C = --------- x75% x100 
          CB 
C – wartość punktowa ceny 
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert 
CB – cena badanej oferty 
Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 75 pkt 

2) W celu uzyskania punktacji w kryterium „Doświadczenie” Wykonawca powinien 
wykazać, że osoba skierowana do tłumaczenia posiada doświadczenie w tłumaczeniu 
tekstów zawierających specjalistyczne słownictwo muzyczne. Wzór wykazu 
wykonanych tłumaczeń określa załącznik nr 1 do zapytania. 
Powyższe doświadczenie musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami  
tj. poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich  


