Radom, 12.02.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Numer postępowania DK/12/2019
Nazwa zadania: Opracowanie poradnika multimedialnego
I. Zamawiający
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
Tel.: (48) 364-42-41, fax: (48) 364-47-60
Adres strony internetowej: http://www.itee.radom.pl.
Adres poczty elektronicznej: instytut@itee.radom.pl (ogólny) lub zp@itee.radom.pl (dedykowany dla
zamówień publicznych)
Godziny pracy: 7:30 do 15:30
II. Przedmiot i cel zapytania ofertowego
Celem zapytania ofertowego (dalej zwanego „Zapytaniem Ofertowym” lub „Zamówieniem”) jest
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest opracowanie i udostępnienie na platformie internetowej zintegrowanej ze stroną www
projektu INFOdoradca+, MULTIMEDIALNEGO PORADNIKA w formie kursu e-learning
dotyczącego tworzenia i wykorzystania Informacji o Zawodach (IoZ) w działalności Publicznych
Służb Zatrudnienia (PSZ) / Instytucji Rynku Pracy. Szczegółowe wymagania w zakresie
Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

72212520-0 - Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
72212931-4 - Usługi opracowywania oprogramowania szkoleniowego
Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu "Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja
informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi
komunikacji – INFODORADCA+" nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb
zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy – zwanego dalej „Projektem”.
III. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2019 r.
IV. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo w rozumieniu zapisu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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V. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają odpowiednia wiedzę
i doświadczenie w zakresie opracowywania treści multimedialnych przeznaczonych do celów
szkoleniowych (np. e-lerning).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
(trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia i że usługi te zostały wykonane należycie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę informacji,
w tym poprzez bezpośredni kontakt z usługobiorcą na rzecz którego były wykonywane
przedmiotowe usługi.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców.
1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg załącznika nr 2;
2. Wstępną koncepcję realizacji zawierającą, co najmniej, odniesienie do wszystkich wymagań
Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 3;
4. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO – wg załącznika
nr 4.
5. Wykaz wykonanych usług – wg załącznika nr 5.
VII. Termin i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia: 20.02.2019 r.
Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentami
rejestracyjnymi oraz przepisami prawa.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty można składać:
W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na
adres e-mail: zp@itee.radom.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta DK.12.2019
lub
w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, z dopiskiem: „Oferta –
Opracowanie poradnika multimedialnego, numer postępowania DK/12/2019” w siedzibie
Zamawiającego: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego
6/10, 26-600 Radom, pokój nr 112 C.
Oferty w formie pisemnej mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem operatora
pocztowego lub posłańca (kuriera).
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana,
jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z form przewidzianej na składanie ofert.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym koszt
przygotowania treści merytorycznych poradnika, koszt prac projektowych (struktura kursu
e-learning, treści graficzne, multimedialne), koszt testowania z udziałem wybranej grupy
użytkowników z instytucji rynku pracy oraz koszt wdrożenia na docelowych platformach.
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Ceny za wykonanie oferowanych części zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
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IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1 oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
1.2 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium:
Cena (C) – 60%.
Wstępny zarys koncepcji (K) – 40%
3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalną
liczbę punktów. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:
C =

Najniższa oferowana cena brutto
x 60
Cena brutto w rozpatrywanej ofercie

4. Punktacja w kryterium wstępnego zarysu koncepcji (K):
Ocenie będzie podlegać wstępna koncepcja realizacji, która powinna zawierać (co najmniej)
odniesienie do wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Ocena będzie dokonywana na podstawie poziomu
szczegółowości proponowanej koncepcji, zgodnie z punktacją zestawioną w tabeli:
Poziom szczegółowości opisu

Liczba możliwych do
uzyskania punktów

Zaprezentowane zapisy są powieleniem zapisów z załącznika 1

0–10 pkt

Wstępna koncepcja zawiera szczegółowo doprecyzowane,
wybrane przez Wykonawcę zagadnienia z załącznika nr 1

11–25 pkt

Wstępna koncepcja zawiera doprecyzowanie wszystkich zapisów
z załącznika nr 1 oraz charakteryzuje się m.in:





spójnością w podejściu do projektowanego kursu,
zrozumiałością (jasnością) zawartych treści,
kreatywnością,
pomysłowością
w
zastosowaniu
multimedialnych materiałów,
doborem narzędzi odpowiednich do potrzeb kursu
e-learning,
doborem atrakcyjnych formatów, zgodnych z najnowszymi
trendami w komunikacji internetowej.

26–40 pkt

5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, która otrzyma najwyższą, łączną
sumę punktów (C + K).
6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone
oferty o takim samym bilansie ceny i pozostałych kryteriów, zamawiający wybierze ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych.
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.
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X. Istotne dla stron postanowienia umowy
Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na następujących
warunkach:
Prawa własności intelektualnej
1. Wykonawca oświadcza, iż:
a. od chwili podpisania niniejszej umowy przysługują mu w całości i na wyłączność
autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy,
b. nie istnieją żadne ograniczenia do przedmiotu umowy, które uniemożliwiałyby
Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, w
zakresie opisanym w niniejszym paragrafie,
c. autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy nie są i nie będą przedmiotem
zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na
Zamawiającego bez żadnych ograniczeń lub obciążeń,
d. w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu umowy nieznanych w
chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy na tych polach będzie
przysługiwało Zamawiającemu na zasadzie pierwszeństwa, a Wykonawca przeniesie
je w ramach Wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego na pierwsze żądanie
Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przekazywania Zamawiającemu przedmiotu umowy lub
którejkolwiek jego części Zamawiający będzie dysponował na zasadzie wyłączności autorskimi
prawami majątkowymi do przedmiotu umowy (lub przekazywanej w danej chwili części) na
wszelkich istniejących w tej chwili polach eksploatacji i prawa te w opisanym zakresie będą mu
przysługiwać do chwili odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego (lub przyjmowanej w
danej chwili części). Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego (lub
przyjmowanej przez niego części) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § ...
przenosi na rzecz Zamawiającego bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego
oświadczenia woli autorskie prawa majątkowe do przekazanego przedmiotu umowy (lub
przyjmowanej w danej chwili części) na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej. Z
chwilą nabycia autorskich praw majątkowych, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na
których utrwalono przedmiot umowy, co do którego następuje nabycie tych praw.
3. Nabycie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym następuje
na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w tym m.in.:
a. zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie w
szczególności poprzez wykonanie wydruków, fotokopii, slajdów, reprodukcji
komputerowych,
b. wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie w pamięci komputerów,
przetworzenie na postać cyfrową do dowolnego formatu wybranego przez
Zamawiającego,
c. zwielokrotnianie przedmiotu umowy bez ograniczeń ilościowych, dowolną techniką
drukarską, w pamięci komputera, w zapisie magnetycznym lub optycznym oraz
techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych (w tym Internet i intranet), w tym online, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym nośniku znanym w dacie
zawarcia umowy,
d. rozpowszechnianie przedmiotu umowy bez żadnych ograniczeń ilościowych, w
szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których
przedmiot umowy lub jego fragmenty utrwalono (w szczególności utrwalonymi
technikami, o których mowa powyżej) w tym w postaci wydawnictw książkowych
(drukowanych), wydawnictw elektronicznych, w szczególności w dziełach zbiorowych
typu elektroniczne bazy danych, drukiem, na każdym znanym w dniu zawarcia umowy
nośniku,
e. udostępnianie, w tym także przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych (w tym
Internet i intranet), on-line, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do przedmiotu umowy lub jego
fragmentu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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4. Z dniem nabycia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
opracowań przedmiotu umowy na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie,
bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych.
Z dniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający nabywa prawo do wykonywania
autorskich praw zależnych do opracowań przedmiotu umowy, a w szczególności ma on prawo
do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań przedmiotu umowy, w
tym jego skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy oraz korzystania z tych
opracowań i rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich twórcami.
5. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu nieodwoływalnego upoważnienia do
wykonywania osobistych praw autorskich, w tym w zakresie zgody na dokonywanie
koniecznych zmian w odebranym dziele. Zamawiający ma prawo dokonywać wszelkich zmian
w przedmiocie umowy, jakie uzna za stosowne. Zamawiającemu w szczególności przysługuje
prawo dokonywania koniecznych zmian przedmiotu umowy, wynikających z opracowania
redakcyjnego.
6. Wykonawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworu bez podania jego imienia i nazwiska
jako autora przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał prawa do
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu poza sytuacjami uregulowanymi w niniejszej
umowie. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymywania od wykonywania autorskich praw
osobistych do przedmiotu umowy.
7. Przeniesienie praw, o których mowa w umowie, następuje bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych.
8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego
zgłaszającą roszczenia związane z przedmiotem umowy, a w szczególności z tytułu naruszenia
jej autorskich praw osobistych lub majątkowych, albo z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych
Wykonawca:
a. podejmie wszelkie działania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności z tytułu
ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Zamawiającego jak i osób
trzecich,
b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do
procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej Zamawiającego,
c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich, w tym autorskich praw
majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
XI. Warunki istotnych zmian umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów
dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie
nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
XII. Dodatkowe warunki
1. Jeżeli łączne wynagrodzenie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przekroczy
budżet przewidziany na realizację zadania, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny
przedstawionej przez tego Wykonawcę lub unieważnienia postępowania.
2. W sytuacji, gdy zaoferowana cena będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do
przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał Wykonawcy i zagwarantują
jakość i terminowość świadczonych usług.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany
zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania
przyczyny.
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XIII. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Technologii Eksploatacji –
– Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. K. Pułaskiego 6/10, KRS nr
0000043623, NIP nr 796-003-58-05;
 dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie Technologii Eksploatacji
– Państwowym Instytucie Badawczym: email: iodo@itee.radom.pl ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
realizacji na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu o nazwie
„Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za
pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji INFODORADCA+” (nr umowy POWR.02.04.0000-0060/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: „Projekt”),
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności podmioty zaangażowane
w realizacje Projektu tj. w szczególności Instytucja Zarządzająca Projektem (czyli Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Lider Projektu (Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o ) oraz
inne podmioty związane z realizacją ww. Projektu w szczególności podmioty kontrolujące
realizację Projektu i osoby działające w ich imieniu;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Projektu, czas niezbędny
do jego rozliczenia, okres trwałości Projektu oraz nie dłużej, aniżeli okres przedawnienia
roszczeń związanych z realizacją Projektu;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym
z udziałem w postępowaniu związku z niniejszym Zapytaniem Ofertowym; brak podania tych
danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w tym postepowaniu i zawarcie umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
XIV. Osoby do kontaktów
w sprawach formalno-prawnych:
mgr inż. Wojciech KARSZNIA – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych w dni
robocze w godz. 7.30–15.30 , telefon: (048) 364-42-41 wew. 312, pok. 208 C. e-mail: zp@itee.radom.pl
lub wojciech.karsznia@itee.radom.pl
w sprawach merytorycznych:
dr Dorota KOPROWSKA – adiunkt; w dni robocze w godz. 7.30–15.30 , telefon: (048) 364-92-57, pok.
303 B; e-mail: dorota.koprowska@itee.radom.pl,
XV. Załączniki
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Szczegółowe wymagania w zakresie Zamówienia – załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
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3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO – załącznik nr 4.
5. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5.
Podpisał: mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych
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Załącznik nr 1

Szczegółowe wymagania w zakresie Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i udostępnienie na platformie internetowej
zintegrowanej ze stroną www Projektu1 MULTIMEDIALNEGO PORADNIKA w formie kursu
e-learning dotyczącego tworzenia i wykorzystania Informacji o Zawodach (IoZ) w działalności
PSZ/IRP (po uzyskaniu zgody Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej także na
platformie e-learning dla PSZ).
Poradnik multimedialny do samouczenia się powinien być opracowany na podstawie
PODRĘCZNIKA – edycja II zamieszczonego na stronie internetowej Projektu pod adresem
http://www.infodoradca.edu.pl/pdf/Podrecznik_INFODORADCA.pdf i zawierać elementy
multimedialne. Treści poradnika multimedialnego powinny być wspomagane materiałami
promocyjnymi: filmami, zdjęciami, zatwierdzonymi opisami, bazą danych na wortalu PSZ
i innymi materiałami lub treściami udostępnionymi przez Zamawiającego. Poradnik powinien
zawierać poza elementami multimedialnymi do samouczenia się również elementy
sprawdzające wiedzę i umiejętności, pokazujące całą ścieżkę opracowania opisu informacji
o zawodzie na wybranym przykładzie – wskazanym przez Zamawiającego.
Docelowo opracowany Poradnik Multimedialny zostanie udostępniony przez Wykonawcę na
platformie internetowej https://cel.infodoradca.edu.pl/, do której Wykonawca dostanie
dostęp w porozumieniu z Zamawiającym. Po uzyskaniu zgody MRPiPS Poradnik Multmedialny
zostanie umieszczony na platformie e-learningowej na Wortalu dla PSZ.
Harmonogram
1. W pierwszym etapem realizacji zamówienia Wykonawca przygotuje koncepcję
Multimedialnego Poradnika, (grafiki, planowanych do zastosowania multimediów,
wstępnych założeń i harmonogramu realizacji uwzględniającego wszystkie poniżej
zapisane etapy), która będzie podlegała akceptacji Zamawiającego. Koncepcja
powinna zawierać przede wszystkim:
 strukturę modułowego programu szkolenia, e kursu, (propozycję podziału treści
merytorycznych na moduły);
 zawartość informacyjną jednostek modułowych;
 wykorzystanie zasobów multimedialnych.
2. Przygotowanie przykładowego modułu szkoleniowego – podlegającego akceptacji
Zamawiającego.
3. Przygotowanie kompletnego programu e-kursu, z elementami multimedialnymi,
sprawdzającymi wiedzę.
4. Po przygotowaniu docelowego produktu powinien on być przetestowany z udziałem
grup docelowych. (PSZ/IRP, OHP, AZ, IS, IDS, IPL).
5. Weryfikacja materiałów po testowaniu.
6. Wersja końcowa multimedialnego poradnika (e-kursu) udostępniona na platformie
projektu INFOdoradca – nie później nić 30.04.2019.
Wykonawca zapewni szkolenie Zamawiającego w zakresie umożliwiającym samodzielną
modyfikację poradnika multimedialnego po zakończeniu realizacji umowy/zamówienia.
1

Projekt nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00 pn. "Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach
oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+"
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Szczegółowe wymagania funkcjonalno-techniczne zamówienia:














poradnik opracowany w standardzie SCORM do wdrożenia na platformie Moodle,
poradnik opracowany w oprogramowaniu open source, niewymagającym ponoszenia
żadnych kosztów po okresie wdrożenia i umożliwiające edycję przez Zamawiającego,
poprawne działanie w popularnych wersjach przeglądarek w powszechnie używanych
systemach operacyjnych na urządzeniach desktopowych i mobilnych, np. IE, OPERA,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.
przygotowanie struktury i treści merytorycznych szkolenia na podstawie PODRĘCZNIKA –
edycja II (http://www.infodoradca.edu.pl/pdf/Podrecznik_INFODORADCA.pdf
forma szkolenia e-learningowego podzielona na moduły,
skrypt w postaci pliku PDF do każdego modułu merytorycznego, do pobrania przez
uczestnika kursu,
elementy samosprawdzające uzyskaną wiedzę i umiejętności do każdego modułu
merytorycznego,
przygotowanie materiałów multimedialnych zgodnie z WCAG 2.0. na poziomie AA.
intuicyjna nawigacja,
instrukcja obsługi szkolenia dla uczestników kursu e-learning, (logowanie),
możliwość przerwania szkolenia w dowolnym momencie i kontynuowania z miejsca, w
którym przerwano naukę,
uzyskanie certyfikatu po ukończeniu pełnego cyklu szkolenia wydanego przez uprawnioną
Instytucję Certyfikującą potwierdzającego kompetencje.
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Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa
Adres
Nr telefonu/faks
nr NIP
nr REGON
Adres e-mail do prowadzenia korespondencji elektronicznej:

Dane dotyczące zamawiającego:
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
Zobowiązania wykonawcy:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dotyczącej „Opracowania
poradnika multimedialnego”, numer postępowania DK/12/2019 oferujemy wykonanie
zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, na następujących
warunkach:
cena netto (PLN):
słownie:
podatek VAT:

wg stawki VAT:

cena brutto:
słownie:
Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:1
Informuję, że:
[ ] wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego2.
[]

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług2:
…………………………………………………………………………………………………

1

Obowiązek podatkowy u Zamawiającego powstaje m.in. w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych
lub odwróconego podatku VAT. W takim przypadku należny podatek VAT płaci bezpośrednio
Zamawiający, a nie Wykonawca. Wykonawca powinien wówczas powtórzyć w formularzu ofertowym
takie same ceny netto i brutto (bazową jest cena netto).
2
W nawiasie kwadratowym [ ] należy wstawić znak X (duża lub mała litera X) przy właściwej opcji.
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…………………………………………………………………………………………………
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość
towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:
……………………………………………………… zł netto.
Wykonamy zamówienie w terminie do:
Termin płatności wynosi (liczba dni od daty odbioru końcowego):
Oświadczenia wykonawcy.
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę do niej
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że oferowana przeze mnie usługa spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia,.
3. Oświadczam, że oferowana przeze mnie cena uwzględnia wszystkie koszty związane
z wykonaniem usługi, w tym koszt przygotowania treści merytorycznych poradnika, koszt
prac projektowych (struktura kursu e-learning, treści graficzne, multimedialne), koszt
testowania z udziałem wybranej grupy użytkowników z instytucji rynku pracy oraz koszt
wdrożenia na docelowych platformach.
4. Składając ofertę akceptuję postanowienia zapytania ofertowego zamówienia dotyczące
przetwarzania danych osobowych.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię:
Stanowisko:
Telefon:

Fax:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane
(wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa):
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Inne informacje wykonawcy:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko,
podpis wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy
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(miejscowość, data)
DANE WYKONAWCY
Nazwa wykonawcy: ...................................................................................................................................
Adres wykonawcy: .....................................................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................................
Osoba do kontaktu: ...................................................................................................................................
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia (nr sprawy: DK/12/2019 nie jestem powiązany/a
z Zamawiającym Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym, osobowo
lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu 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

………………………………………………………………
Imię i nazwisko,
podpis wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy
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Załącznik nr 4
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Miejscowość:

Data:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO1

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

Imię i nazwisko,
podpis wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków
tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.

1

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,
niniejszego oświadczenia nie składa się i nie należy załączać go do oferty.
2
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
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Nazwa wykonawcy:
Adres wykonawcy:
Miejscowość:

Data:
WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH
3 LAT USŁUG

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca powinien wykazać, że w wymienionym okresie zrealizował co najmniej 2 usługi
odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia i że usługi te zostały wykonane
należycie.
Lp.

Przedmiot wykonanej usługi

Data
wykonania

Podmiot, na rzecz którego
wykonano usługę

Wartość usługi
netto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami mogą być:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
 oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów;

Imię i nazwisko,
podpis wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

