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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

Zamawiający:         Będzin, 18.04.2014 

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej      
90-531 Łódź, Wólczańska 210 
NIP: 725-003-34-64 
Projekt: „Akademia IT e-Nauczyciela” 
Projekt nr : WND-POKL. 09.04.00-24-065/12  
                                          

 
ROZEZNANIE RYNKU 

dla zamówień o wartości przekraczającej 20 000,00 netto PLN 
 

na realizację usługi opracowania i dostarczenia materiałów dydaktycznych z zakresu e-Nauczyciel  
w ramach projektu: „Akademia IT e-Nauczyciela” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

W związku z realizacją projektu „Akademia IT e-Nauczyciela” (Projekt nr: WND-POKL.09.04.00-24-065/12) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX 
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu 
oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej zaprasza 
do wzięcia udziału w rozeznaniu ofertowym realizowanym w trybie obowiązujących w POKL zasad 
finansowania. 

1. Przedmiot zapytania ofertowego, zgodnie z umową UDA-POKL.09.04.00-24-065/12-00 zawartą 
z Samorządem Województwa Śląskiego (Instytucją Pośredniczącą), współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i nie podlega 

przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Zamawiający ma możliwość odstąpienia od zamówienia wyżej wymienionej usługi w przypadku 

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu ze Samorządem Województwa Śląskiego 
w Katowicach. 

6. kod CPV:  39162100-6 pomoce dydaktyczne; 39162200-7– Pomoce i artykuły szkoleniowe; 39162000-
5– pomoce naukowe; 92312219-6 usługi świadczone przez autorów; 79822000-2 usługi składu. 

 

I. Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie treści merytorycznej, przygotowanie do druku materiałów 

dydaktycznych w zakresie przygotowującym nauczycieli pracujących w szkołach na terenie woj. śląskiego do 

zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych e-Nauczyciel.  

Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię 

informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia 

osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje 

personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową.  
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Dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań, nauczyciel:  

 zdaje test, zakończony Certyfikatem EPP e-Nauczyciel TEST,  

 realizuje część praktyczną egzaminu EPP e-Nauczyciel.  

Materiały dydaktyczne w zakresie przygotowania do EPP e-Nauczyciel TEST obejmują trzy obszary wymagań:  

 Prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i 

komunikacyjnej.  

 Nauka i praca w środowisku technologii, w tym znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym 

przedmiocie.  

 Korzystanie z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej.  

Materiały dydaktyczne w zakresie przygotowania do części praktycznej egzaminu EPP e-Nauczyciel muszą 

zapewnić wsparcie w zakresie: Przygotowania przez nauczyciela prezentacji on-line, która dokumentuje jego 

umiejętności stosowania technologii w pracy z uczniami oraz we własnym rozwoju zawodowym. Powinna ona 

zawierać między innymi:  

a. opis zorganizowanej przez nauczyciela lekcji otwartej;  

b. 3 scenariusze zajęć w wykorzystaniem TIK lub opis przykładu dobrej praktyki;  

c. opis projektu edukacyjnego rozwijającego kompetencje społeczne i twórcze uczniów;  

d. osobistą refleksję, która wskazuje na:  

 angażowanie uczniów w działania indywidulane i grupowe o charakterze innowacyjnym;  

 zmianę, jaka nastąpiła w stosowanych dotychczas przez nauczyciela metodach kształcenia;   

 kierunki i możliwości rozwoju nauczyciela z użyciem TIK.  

2. Materiały dydaktyczne muszą: 

 być zgodny z sylabusem e-Nauczyciel znajdującym się na stronie www.ecdl.pl  

 być oparte przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych z użyciem komputera oraz na zajęciach 
teoretycznych – wykładach i przygotowywać uczestników do przystąpienia do egzaminu ECDL e-
Nauczycieli TEST i e-Nauczyciel i uzyskania certyfikatu 

 być sformatowane i przygotowane zgodnie ze standardami dostarczonymi przez Zamawiającego 

(niezwłocznie po podpisaniu umowy) 

 minimalna ilość stron podręcznika – 100, maksymalna - 150, przy wielkości strony A4 i wielkości 

czcionki „12”, odstęp 1,5, plik sformatowany do druku, 

 być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, tzn. zawierać logotypy unijne (PO KL oraz Unii Europejskiej), logo 

projektu oraz informacje o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Wskazana cena musi zawierać wszelkie koszty i należności związane z należytym wykonywaniem umowy.  

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną materiałów na płycie CD.  

4. Oferent zobowiązany jest wykonać dzieło osobiście.  

5. Postępowanie prowadzone jest w formie zaproszenia do składania ofert z zachowaniem zasady efektywnego  

zarządzania finansami.  

6. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w 

odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega 

sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej 

sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.  
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II. KRYTERIA OCENY OFERTY  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 
 
Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy: 

1) Cena  brutto max - 50%– proszę o podanie wartości netto i brutto za sztukę oraz za całość 
usługi 
Punkty za kryterium „cena” obliczone będą  wg następującego wzoru: 

Cena brutto całościowa 
najtańszej oferty 

X 50 = liczba punktów 
Cena brutto całościowa 

badanej oferty 
 
 

 

2) Wykształcenie i uprawnienia – max 50% 

 Punkty za kryterium „wykształcenie i uprawnienia” zostaną obliczone w 2 częściach, które na 

końcu zostaną   zsumowane osobno dla każdego oferenta: 

 
Część 1. Wykształcenie kierunkowe max 10– Kryterium będzie weryfikowane na podstawie CV i kopii 
dyplomu potwierdzającego wykształcenie kierunkowe. Oferent posiadający wykształcenie kierunkowe: 
Informatyka otrzyma 10pkt. Oferent nie posiadający wykształcenia kierunkowego otrzyma 0pkt. 
 
Część 2. Uprawnienia egzaminatora ECDL – max 40 - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie CV 

i kopii dyplomu potwierdzającego uprawnienia egzaminatora. Ocenie  będą podlegać następujące 

uprawnienia egzaminatora ECDL: CORE/BASE oraz e-Nauczyciela. 

Oferent posiadający uprawnienia egzaminatora ECDL : 

- CORE/BASE otrzyma 10pkt.,   

- e-Nauczyciela otrzyma 30pkt., 

- brak uprawnień egzaminatora ECDL CORE/BASE oraz e-Nauczyciela otrzyma 0pkt. 

 
 
Punkty za kryterium „wykształcenie i uprawnienia” zostaną zsumowane  

Ilość pkt. 
uzyskana 

przez 
oferenta                           

w części 1 

+ 

Ilość pkt. 
uzyskana 

przez 
oferenta                           

w części 2 

= 
Ilość 

punktów 

i obliczone wg następującego wzoru: 
 

Ilość punktów za wykształcenie i 
uprawnienia badanej oferty 

 X 50  = liczba punktów Maksymalna ilość punktów za 
wykształcenie i uprawnienia 
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III. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW 
a. Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych 

działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie 
BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa 
Śląskiego i innym upoważnionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego instytucjom 
wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów 
finansowych. 

b. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: 

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  
W związku z powyższym w odpowiedzi na rozeznanie rynku  Zamawiający prosi o przesłanie 
Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 2. Brak 
przesłania podpisanego Oświadczenia będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania. 

 

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY 
Kompletna oferta musi zawierać: 
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1  
2. Oświadczenie o braku powiązań z osobowo lub kapitałowo – podpisany załącznik nr 2 
3. Wzór CV -  załącznik nr 3 

 
V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania 
w terminie do 28.04.2014 do godz. 14:00 (decyduje data wpływu) w Biurze Projektu w Będzinie, drogą 
pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na email: brost.katowice@gmail.com. 
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:  

BROst Centrum Edukacji  i Technologii Komputerowej  
Plac Kazimierza Wielkiego 16 

42-500 Będzin 
Dotyczy: „Akademia IT e-Nauczyciela” 

 
W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu) 

 
 

VI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest p. Anna Kuna pod 
numerem tel. 605 29 68 29  lub mailem: brost.katowice@gmail.com 
 
 
 
 
 
UWAGI KOŃCOWE 

mailto:brost.katowice@gmail.com
mailto:brost.katowice@gmail.com
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia rozeznania rynku bez 
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 
sporządzania niniejszego rozeznania rynku 

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału 
w postępowaniu określonych w punkcie III i IV. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia 
wiarygodności oferty poweźmie informacje o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych 
z prawdą. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie 
zostali wykluczeni z postępowania. 

7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie V nie zostaną 
rozpatrzone. 

8. Rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 
9. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 
10.  Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 

podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie 
podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

11.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
12.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
13.  Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany emailem bądź 

telefonicznie. 
14.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, 

jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia 
umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.   

 
Serdecznie zapraszamy do współpracy 
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku 

FORMULARZ OFERTOWY 

                              
                                                                ………………………………………………………. 

                                                                                             (miejscowość, data) 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

  (nazwa,  adres, kontakt  Wykonawcy) 

 

OFERTA 

DO: BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej      
90-531 Łódź, Wólczańska 210 
NIP: 725-003-34-64 
Projekt: „Akademia IT e-Nauczyciela” 
 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku dotyczące wyboru usługi opracowania i dostarczenia 
materiałów dydaktycznych z zakresu e-Nauczyciel w ramach projektu ”Akademia IT e-Nauczyciela”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z 
wymogami określającymi w Rozeznaniu Rynku oświadczamy, iż oferujemy realizację zamówienia w zakresie: 

 

 Cena brutto ogółem za zamówienie wynosi ………………………….. złotych (słownie …………..………).  

Ponadto, 

1. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z rozeznaniem rynku wraz z załącznikami i nie wnosimy do niego żadnych 
zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty oraz przyjmujemy warunki w nim 
zawarte. 

2. OŚWIADCZAM/Y, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 
ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. OŚWIADCZAM/Y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotem 
zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia. 

4. OŚWIADCZAM/Y, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 

5. OŚWIADCZAM/Y, że: 
1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

3) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. OŚWIADCZAM/Y, że: 
1. spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

2. nie podlegam/y wykluczenia z postępowania. 

7. OŚWIADCZAM/Y, że zamówienie zostanie wykonane osobiście przez Wykonawcę. 

8. OŚWIADCZAM/Y, że uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu jej składania oraz deklaruję możliwość 
realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego 

9. OŚWIADCZAM/Y, że zobowiązuję się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu wytworzonego w 
ramach zamówienia na Zamawiającego. 

 
………………………………       ……………………………….. 
Miejscowość i data                                       (Czytelny podpis) 

Ponadto,  
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 Załącznik nr 2 do rozeznania rynku   
 
 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż pomiędzy ………………………………………………………………………………………..……………………… a 

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej w Łodzi i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej i osobami wykonującymi w BROst Centrum Edukacji 

i Technologii Komputerowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru 

wykonawcy nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu „Zasad finansowania 

POKL”, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

 

........................................                                                                                 ………………………………………… 

(miejscowość i data)                                                                                                                podpis  

   

  Załącznik nr 3 do rozeznania rynku   

ŻYCIORYS ZAWODOWY - WZÓR 

 

1. Nazwisko:  

2. Imię:  

3. Data urodzenia:  

4. Narodowość:  

5. Wykształcenie:  

Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz 

data ukończenia 

Uzyskany stopień lub dyplom 

  

  

6. Języki obce: (od 1 do 5 (1 = bardzo dobrze; 5 = słabo)) 

Język Czytanie Mowa Pismo 
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7. Członkostwo w organizacjach zawodowych:  

8. Inne umiejętności:  

9. Doświadczenie zawodowe: 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

    

 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

    

 

 

10. Inne informacje: 

 

 


