Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający:

Kielce, dnia 11 lutego 2014r.

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej
90-531 Łódź, Wólczańska 210
NIP: 725-003-34-64
Projekt: „e-Nauczyciel”
Okres realizacji projektu: od 01.08.2013r. do 31.07.2014r.
Projekt nr : WND-POKL.09.04.00-26-003/12

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku
dotyczące opracowania materiałów dydaktycznych z zakresu e-Nauczyciel
W związku z realizacją projektu „e-Nauczyciel” (Projekt nr: WND-POKL.09.04.00-26-003/12) 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 zapytaniu ofertowym
realizowanym w trybie obowiązujących w POKL zasad finansowania.
1. Przedmiot zapytania ofertowego, zgodnie z umową UDA-POKL.09.04.00-26-003/12-00 zawartą z Samorządem
Województwa Świętokrzyskiego, 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 Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
Zapraszamy do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie treści merytorycznej, przygotowanie i druk materiałów
dydaktycznych w zakresie przygotowującym nauczycieli pracujących w szkołach na terenie woj.
świętokrzyskiego 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.
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;
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2.

3.


kierunki i możliwości rozwoju nauczyciela z użyciem TIK.
Materiały dydaktyczne muszą być zgodny z sylabusem e-Nauczyciel znajdującym się na stronie www.ecdl.pl
oraz winy być oparty 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.
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
92312210-6
79822500-7
79960000-1
79822000-2
79821100-6
79823000-9

4.

Usługi
Usługi
Usługi
Usługi
Usługi
Usługi

świadczone przez autorów
projektów graficznych
fotograficzne i pomocnicze
składu
korektorskie
drukowania i dostawy

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

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną materiałów na płycie CD.
5.
6.

Oferent zobowiązany jest wykonać dzieło osobiście.
Postępowanie prowadzone jest w formie zaproszenia do składania ofert z zachowaniem zasady efektywnego
zarządzania finansami.
7. 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.

II. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 28 lutego 2014r.

III. Zasady składania ofert
1. Do składania ofert mogą przystąpić jedynie Oferenci w żaden sposób niepowiązani z Zamawiającym (weryfikacja
na podstawie oświadczenia) 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.

Oferenci nie spełniający tego warunku zostaną wykluczeni na etapie oceny formalnej.
2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych.

3. Ofertę cenową realizacji szkolenia należy składać zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania. Do formularza oferty należy załączyć:
a) kopie dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów itp.,
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub/i osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
1. Dokumenty wymienione w III ust. 4 należy przesłać w wersji elektronicznej, w formie skanu, po wcześniejszym
ich wypełnieniu i podpisaniu przez Oferenta na adres: beaostro@wp.pl, w terminie do 17.02.2014 do
godz.12.00. W tytule maila należy wpisać: Materiały dydaktyczne e-Nauczyciel/imię i nazwisko Oferenta, lub
pocztą tradycyjną albo osobiście na adres: BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej, 90-531 Łódź,
Wólczańska 210 lub Biuro Projektu, 25-008 Kielce, Staszica 1.
2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być parafowane (lub podpisane).

IV. Kryteria oceny ofert
1. Ocenie merytorycznej poddane zostaną tylko kompletne formularze ofertowe.
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2. Oferty złożone bez kompletu załączników oraz zawierające braki formalne zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.
3. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie od Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niedokonania wyboru żadnej oferty może unieważnić konkurs. Nie
tworzy to żadnych roszczeń po stronie Oferentów.
5. Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty Oferentów spełniających warunki określone w zapytaniu
ofertowym oraz dokona ich oceny w oparciu o następujące kryteria:
• cena za materiały dydaktyczne brutto w zł - 50%
• wykształcenie i uprawnienia - 50%
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Beata Ostrowska pod numerem tel.
601296629 lub mailem: beaostro@wp.pl
Postępowanie realizowane jest na podstawie obowiązującej zasady efektywnego zarządzania finansami określonej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

A. Cena ofertowa – waga 50%:
Cena najtańszej oferty
Cena badanej oferty

X 50 = liczba punktów

B. Wykształcenie i uprawnienia – waga 50%. W procesie obliczania tej oceny brane będą pod uwagę następujące
kryteria:
Lp.
1.

2.

Kryterium
Wykształcenie kierunkowe: studia magisterskie w
zakresie: Informatyka (spełnione: 10 pkt.,
brak: 0 pkt.)
Uprawnienia egzaminatora ECDL
- CORE/BASE – 10 pkt.
- e-Nauczyciel - 30 pkt.
- brak - 0 pkt.

Waga (kryterium %)

Max liczba (pkt)

10

10

40

40

Max liczba pkt.

50

Liczba punktów za wykształcenie i doświadczenie = uzyskana liczba punktów x 50 max liczba punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę podanych wyżej
kryteriów. Razem: A + B.

V. Z udziału w postępowaniu wykluczone są:
1. Osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt
interesów, o którym mowa w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów, powiązań kapitałowych i osobowych, o którym mowa powyżej,
potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań.
2. Podmioty/osoby, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności
poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
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W celu potwierdzenia braku zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL, Oferent dołącza do oferty
oświadczenie o braku występowania w/w powiązań.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia".

VI. Informacja o wynikach postępowania
1. Oferenci, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, zostaną zawiadomieni o wyborze drogą
elektroniczną.
2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty
przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści
zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie składania ofert, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę,
albo jeśli oferent składający ofertę nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania.

VII. Wykaz załączników do zapytania:
1.
2.

Załącznik nr 1- Formularz oferty
Załącznik nr 2- Oświadczenia
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY ZŁOŻONEJ W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dotyczącym opracowania materiałów dydaktycznych z zakresu e-Nauczyciel
……………………………………………
Zamawiający:

(miejscowość, data)

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej
90-531 Łódź, Wólczańska 210
NIP 725-003-34-64

Nazwa Oferenta
Dane teleadresowe Oferenta
Adres do korespondencji
Mail do korespondencji

Cena

brutto

ogółem

za

zamówienie

wynosi

…………………………..

złotych

(słownie

………………………………………………………………………………………………..).
Ponadto,

1. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym 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 zobowiązuję się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu
wytworzonego w ramach zamówienia na Zamawiającego.

........................................
(miejscowość i data)
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…………………………………………
podpis
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Załącznik nr 2

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

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/-a, …………………………………………………………………..oświadczam, że nie jestem jednocześnie
zatrudniony/-a w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, poprzez którą rozumie się Instytucję Zarządzającą,
Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS,
Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą.

........................................
(miejscowość i data)
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