
 

 

                    Starachowice, 09.04.2019 r. 
 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
NA TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI PUBLIKACJI ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 

 
I. Postanowienia wstępne: 

 
Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu „Starachowice OD 
nowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014 – 2020. 
 

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia: 
 

Gmina Starachowice 
ul. Radomska 45 
Starachowice 27-200 
NIP: 664-19-09-150 
REGON: 291009892 
strona www: www.rewitalizacja.starachowice.eu 
tel.: 41-27-38-200 
 
III. Przedmiot postępowania: 

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 

• CPV: 79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie na język angielski publikacji związanych  
z rewitalizacją w tym:  

a. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016 – 2025 
b. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016 – 2025 w skrócie. 

2. Powyższe publikacje znajdują się na stronie 
http://rewitalizacja.starachowice.eu/rewitalizacja/program-rewitalizacji#gminny-
program-rewitalizacji-dla-gminy-starachowice-na-lata-2016-2025 

3. Tłumaczenie obejmuje również wszystkie załączniki. 
4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy publikację wymienioną w pkt 1 a. w formacie .doc 
oraz .pdf (załączniku do publikacji tylko w formacie .pdf i .cdr), a publikację z pkt 1 b. w 
formacie .pdf oraz .cdr. poprzez pocztę elektroniczną. 



 

 

5.  Zlecenie powinno zostać zrealizowane przez wykwalifikowanych tłumaczy, terminowo, 
ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru tych czynności. Wstępne 
wymagania dotyczące osób bezpośrednio realizujących przedmiot zlecenia: Do realizacji 
umowy wykonawca powinien dysponować przynajmniej jedną osobą w zespole / firmie, 
która ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia angielska lub ukończyła 
magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie 
tłumaczeń na język angielski. Szczegółowe wymagania odnośnie osób wykonujących 
tłumaczenie zostanie sprecyzowane na etapie zapytania ofertowego lub przetargu. 

6. Tłumacz będzie zobligowany do stosowania terminologii występującej w dziedzinie, 
której dotyczy tłumaczenie oraz do zachowania spójności terminologicznej. 

7. Tłumaczenie powinno być wykonane poprawnie gramatycznie, ortograficznie i 
leksykalnie. 

8. Tłumaczenie nie może być wykonane z użyciem translatorów językowych. 
9. Szacowany termin wykonania umowy: 30 czerwca 2019 r. 

 
IV. Sposób komunikacji: 

 
Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Kamil Stanos. Numer telefonu 
kontaktowego: 41 273 83 94, adres e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu w dniach 
09.04.2019 – 15.04.2019, w godzinach 7:30-15:30. 
 

V. Sposób przygotowania wyceny: 

 
1. Szacunek powinien być sporządzony czytelnie w języku polskim. 

2. Szacunek w formie pisemnej należy złożyć na adres e-mail: 

kamil.stanos@starachowice.eu lub poprzez platformę Open Nexus. 

 
VI. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia: 

 
Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć poprzez do dnia 15.04.2019 r. do godz. 15.30 

poprzez platformę Open Nexus lub na adres kamil.stanos@starachowice.eu. 

VII. Postanowienia końcowe: 
 

1) Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego.  

 
Kamil Stanos 

Asystent Koordynatora projektu 
„Starachowice OD nowa” 
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