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Kielce, dn. 26.03.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę multimedialnych płyt e‐learningowych do szkoleń realizowanych w ramach projektu
„NAUCZYCIEL‐ opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik ICT”, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA‐POKL.09.04.00‐26‐
054/12‐00 z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.4

I. ZAMAWIAJĄCY
Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
25‐310 Kielce; ul. T. Kościuszki 11, tel.: 41 3430580; fax: 41 3430581; e‐mail: info@psi.kielce.pl
NIP: 657‐21‐24‐893
II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
1. Siedziba Zamawiającego ‐ Biuro Projektu ul. T. Kościuszki 11; 25‐310 Kielce
2. Strona internetowa: www.psi.kielce.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i spełnia wymogi zasady konkurencyjności.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa multimedialnych płyt e‐learningowych do szkolenia
„Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu różnych przedmiotów” realizowanegow ramach projektu
„NAUCZYCIEL‐ opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik ICT”, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (CPV 48520000‐9) w łącznej ilości
220 sztuk, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wymagania jakościowe dla zamówienia:
Płyty e‐learningowe – płyty CD/DVD zawierające multimedialny (audio + video) kurs e‐learning do nauki,
pełniący także funkcję samodzielnego narzędzia w procesie nauczania z możliwością automatycznego
uruchomienia z dowolną przeglądarką, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
Ponadto płyty powinny być zgodne merytorycznie z programem przedstawionym poniżej w pkt. 2 –
Wymagania szczegółowe oraz zawierać takie elementy jak: wykłady, interaktywne symulacje, testy
sprawdzające wiedzę, praktyczne ćwiczenia, możliwość przeszukiwania treści i wybór odtwarzania lekcji.
2. Wymagania szczegółowe:
Program płyty powinien w sposób wyczerpujący odnosić się do zakresu materiału przygotowującego do
egzaminów ECDL lub równoważnych w najnowszych dostępnych wersjach oprogramowania biurowego:
1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, 2. Użytkowanie komputerów, 3. Przetwarzanie
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tekstów, 4. Arkusze kalkulacyjne, 5. Bazy danych, 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna, 7. Przeglądanie
stron internetowych i komunikacja.
W celu określenia minimum zakresu merytorycznego i poruszanych zagadnień Zamawiający przyjmuje
ogólnodostępny sylabus w najnowszej wersji opracowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jako
minimum programowe (min. Syllabus wersja 5.0) w odniesieniu do najnowszych dostępnych wersji
oprogramowania biurowego.
3. Oferta musi dopuszczać możliwość zwiększenia zamówienia do 20%.
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Płyty muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego do dnia 29.04.2013 r.
VII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Cena ‐ 60%
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty brutto

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ X 60 = ilość punktów
Cena badanej oferty brutto

2. Wartość merytoryczna – 40%:
Punkty za kryterium „wartość merytoryczna” odnoszą się do zgodności merytorycznej programu płyty
z wymogami z punktu V – opis przedmiotu zamówienia, atrakcyjności multimedialnej: zastosowanej formy
wykładów, ćwiczeń, symulacji itp., użytych wersji oprogramowania, w tym:
•

Za spełnianie wymagań jakościowych dla zamówienia wg. pkt V. 1 – max. 20 pkt.

•

Za spełnianie wymagań szczegółowych dla zamówienia wg. pkt V. 2 – max. 20 pkt.

VIII. Warunki udziału
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) dysponują odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia,
w tym w tym nie zalega z opłacaniem podatków względem właściwego urzędu skarbowego oraz
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne względem właściwego oddziału ZUS.
c) spełniają warunki określone w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.
IX. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym do zapytania wzorze formularza ofertowego
z podaniem ceny jednostkowej i łącznej brutto za zakup 220 sztuk multimedialnych płyt e‐
learningowych
2. Ponadto oferta powinna zawierać
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a) Opis programu płyt e‐learningowych
b) Komplet próbki produktów do weryfikacji w wersji elektronicznej lub na płycie (podlegają
zwrotowi w przypadku nie wybrania oferty)
c) Podpisane oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym stanowiące zał. nr 1 do
formularza ofertowego.
d) Inne informacje stosownie do kryteriów oceny oferty.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o wszystkie kryteria.
XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę, wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, należy przekazać do
siedziby Zamawiającego w Kielcach przy ul. T. Kościuszki 11 25‐310 w terminie do dnia: 11.04.2013 r.,
do godziny: 15.30.
2. Ofertę można:
a) dostarczyć osobiście na adres: PSI Sp. z o.o. 25‐310 Kielce, ul. Kościuszki 11 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „oferta e‐learning”
b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: jw. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta e‐learning”
c) przesłać e‐mailem na adres: info@psi.kielce.pl, z dopiskiem: w tytule wiadomości: „oferta e‐
learning”.
3. Za termin otrzymania oferty uznaje się termin dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
XII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoby uprawnione do kontaktu:
Pani Wiesława Stajura, Pani Małgorzata Zawrzykraj‐Miśkiewicz
tel. 41‐343 05 80 , fax: 41‐343 05‐ 81, email. info@psi.kielce.pl,
XIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego zapytania bez podania
przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania
zapytania.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać przed upływem terminu składania
ofert, z zachowaniem formy pisemnej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali
wykluczeni z postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji.
5. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu
ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
6. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną rozpatrzone.
7. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. i nie stanowi zobowiązania do
zawarcia umowy.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania, z zastrzeżeniem punktu IX
2.b).
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy
formalnej i merytorycznej dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie.
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10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych
przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
11. Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych
działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie PSI
Sp. z o.o. w Kielcach oraz Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego w Kielcach i innym
upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu,
w tym dokumentów finansowych.
Zapraszamy do współpracy.

Witold Stajura
Prezes Zarządu

Załączniki:
1. wzór formularza ofertowego
2. załącznik nr.1 do formularza ofertowego – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
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