
 

  

 

Gorzów Wlkp. 1.09.2014 
Miejscowość i data 

Zamawiający:   

Lider: Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów 
Wlkp.  tel. (95) 739-03-11, fax (95) 739-03-10   

Partner: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.   ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (95) 
721-61-10, 721-61-11, fax 95/721-61-12,   

ZAPYTANIE  

W związku z realizacją projektu „Nowa energia w nauczaniu” nr 1/POKL/9.4/2013” realizowanego 

w ramach Działania 9.4  Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013 – obejmującego swoim zakresem m. in. Realizację szkolenia: E-Nauczanie ECCC –  

zamawiający, poszukuje wykonawców zdolnych do realizacji w/w usługi oraz zwraca się z prośbą 

o przedstawienie oferty dotyczącej realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia E-Nauczanie 

ECCC w projekcie „„Nowa energia w nauczaniu” 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

A. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia E-Nauczanie ECCC. 

B. Planuje się realizację szkoleń 60 uczestników projektu, z podziałem na 4 grupy (15 osobowych), po 40 

godzin lekcyjnych 

C. Zamówienie podzielone jest na 2 części obejmujących następujące bloki tematyczne:  

 

Lp. Części zapytania 
Liczba godzin 

dydaktycznych  
(na grupę) 

Liczba grup 
Cena brutto  
(za 1 godzinę 

realizacji instruktażu) 

1 

Część 1 – Informacje na 
temat e-learningu; 
Kategorie szkoleń i kursów; 
Materiały statyczne. 

20 4 - 

2 

Część 2 – Materiały 
interaktywne;  
Elementy społecznościowe; 
Administrowanie serwisem. 

20 4 - 

 

D. Szkolenia będę odbywały się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. 

w miejscach i czasie wskazanym przez Zamawiającego, w okresie  od 1.10.2014 do  16.12.2014.  

E. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanych terminach szkoleńy, na co najmniej 14 dni 

przed planowanym terminem realizacji szkolenia, w zależności od harmonogramu zajęć wynikającego 

z przeprowadzonej przez Zamawiającego rekrutacji uczestników.  

F. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdów i noclegu.  

Termin realizacji zamówienia (dostawy/usługi): od 1.10.2014 do  16.12.2014 r.  



 

  

 

Wybór Wykonawcy będzie dokonany zgodnie z procedurą Zasady konkurencyjności określonej w Sekcji 3.1.3.1 

Podsekcja 1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL / NSRO 2007-2013” Ministra 

Rozwoju Regionalnego z dnia 14.08.2012r. bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

 

2. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy: 

a) Posiadają:  

 wykształcenie wyższe i co najmniej 2 lata doświadczenia w branży informatycznej,  

 lub co najmniej 5 lat doświadczenia w branży. 

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 

c) Posiadają ważny certyfikat trenera e-Nauczanie ECCC 

 

3. Oferta powinna zawierać informacje na temat:  

a) cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi, w części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę, 

zgodnie ze sposobem określonym w „Formularzu” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania, 

b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje do prawidłowego wykonania usługi, 

c) oświadczenie Oferenta o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji umożlwiających wykonanie usługi, 

d) oświadczenie o gotowości wykonania usługi w terminach i miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego.  

 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty nieznacznie przekracza kwotę, 

którą dysponuje Zamawiający na sfinansowanie planowanego zamówienia. 

 

Zachęcamy do skorzystania z załączonego „Formularza oferty”. 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: 

Specjalista ds. organizacyjnych - Roman Sondej  

 

Podpisaną ofertę należy przesłać / przekazać osobiście w formie pisemnej na adres:  

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. pok. 13 (I piętro) ul. Łokietka 23, 66- 400 Gorzów Wlkp. 

 

lub w wersji elektronicznej (tj. skan podpisanej oferty) na adres e-mail Roman.Sondej@womgorz.edu.pl lub 

fax’em na numer tel. (95) 721-61-11  z dopiskiem: „Oferta dot. projektu Nowa Energia w Nauczaniu – ”,  w 

terminie do dnia  20.09.2014 

 

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. 

 



 

  

 

Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku 

postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej,  

wraz z podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów i sposobu przyznawania punktacji. 

 

Informacje przedstawione w ofercie analizowane będą w oparciu następujące kryteria oceny ofert: 

Lp. Kryterium 
Liczba punktów 

(waga) 

1. Kryterium 1: Cena brutto za jedną godzinę realizacji usługi 100 % 

SUMA 100 % 

 

Ad. 1: Sposób obliczania punktów w ramach kryterium 1 

P1 = (C min  / C OB ) x 100 % x 100 
gdzie 

C min - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert 

C OB - cena oferty badanej  

P1 – liczba punktów w ramach kryterium  

 

Wykonawca, który przedstawi ofertę i uzyska najkorzystniejszy bilans w/w informacji zostanie zaproszony do zawarcia 

umowy i realizacji zamówienia.  

 

Z poważaniem 

…………………………………………………………. 

  



 

  

 

Załącznik nr 1 do Zapytania 

 

Gorzów Wlkp. …………….. 

 (miejscowość i data) 

……………………………… 
(nazwa / adres Oferenta) 

 

 

Do Zamawiającego: 

 

OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 1.09.2014 r. dotyczące realizacji  usługi polegającej na 
przeprowadzeniu szkolenia e-Nauczanie ECCC, w projekcie „Nowa energia w nauczaniu” nr 
1/POKL/9.4/2013”, realizowanym w ramach Priorytetu „ 9.4.   Wysoko wykwalifikowane kadry systemu 
oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. 

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu na następujących warunkach: 

Lp. Części zapytania 
Liczba godzin 

dydaktycznych  
(na grupę) 

Liczba grup 
Cena brutto  
(za 1 godzinę 

realizacji instruktażu) 

1 Część 1 – ………………………….. ………. ……………. ……………. 

2 Część 2 – ………………………….. ………… ………….. ……………….. 

 
Oświadczam, że: 

 

a) posiadam kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania usługi, 

b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i do wykonania zamówienia, 

c) jestem zdolny/a do wykonania usługi w terminie przewidzianym do realizacji zamówienia tj.: od 1.10.2014 do  

16.12.2014 r.  

d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 

 

 

 

………………........................... ......................................................................................................... 
             (miejscowość, data)  (podpis osoby upoważnionej / pieczęć firmowa) 

 


