Warszawa, 20.07.2018r.

Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej
ul. Konwiktorska 9/6,00-216 Warszawa email: kontakt@free.org.pl

Zapytanie ofertowe nr 7/FREE/POPC/3.2
Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej, we współpracy z Partnerami, zaprasza do złożenia oferty cenowej
w Zapytaniu ofertowym nr 7/FREE/POPC/3.2
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektów:

„Kod do Przyszłości - podregion Grudziądzki, umowa POPC.03.02.00-00-0092/17-00, „Kod do Przyszłości
podregion Wałbrzyski”, umowa POPC.03.02.00-00-0075/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Sieradzki",
umowa POPC.03.02.OO-OO-0095/17-OO, „Kod do Przyszłości - podregion Skierniewicki", umowa
POPC.03.02.OO-OO-0094/1700, „Kod do Przyszłości - podregion Warszawski Wschodni”, umowa
POPC.03.02.OO-OO-0073/17-OO, 'Kod do przyszłości - podregion Elbląski”, umowa POPC.03.02.00-000179/17-00, „ Kod do przyszłości - podregion Łódzki” umowa POPC.03.02.00-00-0177/17-00, „Kod do
przyszłości – podregion Warszawa Zachodnia” umowa POPC.03.02.00-00-0178/17-00, „ Kod do przyszłości
– podregion Świecki” umowa POPC.03.02.00-00-0182/17-00, „ Kod do przyszłości – podregion Siedlecki”
umowa POPC.03.02.00-00-0176/17-00 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 — 2020 w ramach działania 3.2 „Innowacyjne
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej'

A. Opis dotyczący procedury
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w

zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach działania
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020”.
2. Zapytanie ofertowe opublikowane zostało na stronie Bazy Konkurencyjności oraz na stronie
internetowej Zamawiającego: www.free.org.pl
3. Zgodnie z art. 701 S 3 Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków
przetargu lub odwołania zapytania w każdym momencie bez podawania przyczyn.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na
realizację usług w częściach, tj. w obrębie wybranego/wybranych przez siebie nutsu/nutsów. Jeżeli
stanowiska lub ceny, na które składa ofertę wykonawca są różne w różnych NUTSach, Wykonawca winien
złożyć formularz ofertowy odrębnie dla każdego NUTS-u.
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5. Zamawiający

przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą
konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień na usługi
polegające na powtórzeniu usług podobnych.

B. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych dot. zatrudnienia osób na stanowisko Trenera
prowadzącego działania szkoleniowe w ramach projektu pt. „Kod do Przyszłości", realizowanego w 10
obszarach kraju (NUTS: Grudziądzki, Skierniewicki, Sieradzki, Warszawski Wschodni, Wałbrzyski, Łódzki,
Warszawski Zachodni, Świecki, Elbląski, Siedlecki), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zajęcia realizowane będą w dwóch etapach:

Etap I — szkolenia nauczycieli realizowane w dwóch sześciogodzinnych cyklach dla grupy podstawowej i dwóch
trzygodzinnych dla grupy zaawansowanej. W ramach grupy podstawowej —12 godzin szkoleniowych na grupę
(2 x 6h); w ramach grupy zaawansowanej — 6 godzin szkoleniowych na grupę (2 x 3h).
Etap II — szkolenia realizowane w szkołach, w których pracują przeszkoleni nauczyciele — pięć dwugodzinnych
asyst trenerów przy każdym nauczycielu. Liczba nauczycieli w projekcie — w tabeli poniżej.
NUTS

Grudziądzki

Liczba grup
podstawowych

Liczba grup
zaawansowanych

- ETAP 1

- ETAP 1

(szacowana)

(szacowana)

15

1

Maksymalna liczba godzin
szkoleniowych- ETAP 1 (szacowana)

Liczba
nauczycieli
- ETAP 2

Wymagana
liczba godzin
szkoleniowych
— ETAP 2

180 — szkolenia dla grup podst.;

51

510- IOh na
każdego
nauczyciela

271

2710 - IOh na
każdego
nauczyciela

93

930 - IOh na
każdego
nauczyciela

60

600 - IOh na
każdego
nauczyciela

239

2390 - IOh na
każdego
nauczyciela

39

390 - IOh na
każdego
nauczyciela

6 — szkolenia dla grup zaawans.
Sieradzki

48

5

576 — szkolenia dla grupy podst.;
30 — szkolenia dla grupy zaawans.

Skierniewick
i

18

Wałbrzyski

12

1

216 — szkolenia dla grupy podst.
6 — szkolenia dla grupy zaawans.

1

144 - szkolenia dla grup podst.;
6 — szkolenia dla grup zaawans.

Warszawski
Wschodni

46

Elbląskie

8

2

552 — szkolenia dla grup podst.,
12 — szkolenia dla grup zaawans.

1

96 — szkolenia dla grup podst.,
6 — szkolenia dla grup zaawans.
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Łódzkie

36

2

432 — szkolenia dla grup podst.,

189

1890 - IOh na
każdego
nauczyciela

200

2000 - IOh na
każdego
nauczyciela

103

1030 - IOh na
każdego
nauczyciela

176

1760 - IOh na
każdego
nauczyciela

1421

14210— 10 h
na każdego
nauczyciela

12— szkolenia dla grup zaawans.

Warszawa
Zachodnia

38

Świeckie

20

2

456 — szkolenia dla grup podst.,
12 — szkolenia dla grup zaawans.

1

240 — szkolenia dla grup podst.,
6 — szkolenia dla grup zaawans.

SIedleckie

34

2

408 — szkolenia dla grup podst.,
12 — szkolenia dla grup zaawans.

SUMA

275

18

3300— szkolenia dla grup podst.
108 — szkolenia dla grup zaawans.

Miejsce realizacji szkoleń: Etap I — szkoły publiczne na terenie danego NUTS-u (Grudziądzki, Sieradzki,
Skierniewicki, Wałbrzyski, Warszawski Wschodnie, Elbląskie, Łódzkie, Warszawa Zachodnia, Świeckie,
Siedleckie).

Szkolenia w ramach Etapu I: Etap I realizowany będzie na 4 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć pozalekcyjnych
z programowania. W związku z dużą ilością uczestników projektu, nauczyciele i osoby dorosłe zostaną
przeszkolone w 4 różnych terminach. Rozpoczęcie programu szkoleń planujemy począwszy od semestru
zimowego roku szkolnego 2018/19 (we wrześniu 2018 r.) Zakładamy przeszkolenie jednej grupy na semestr.
Ten etap szkoleń zakończy się w semestrze zimowym roku szkolnego 2019/2020. Zajęcia z nauczycielami na
tym etapie zostaną poprzedzone weryfikacją kompetencji cyfrowych polegającą na zaliczeniu elektronicznego
testu na platformie wymiany informacji i doświadczeń. Test ten sprawdzi podstawową wiedzę z zakresu
kompetencji cyfrowych określonych w Standardzie oraz wiedzy z Lego oraz Scratcha i programowania robotów.
Jego przeprowadzenie zostanie poprzedzone udostępnieniem specjalnie na ten cel przygotowanych
materiałów elektronicznych, które umożliwią nauczycielom lepsze przygotowanie się do testu kwalifikacyjnego,
w tym materiały dotyczące obsługi platformy. W ten sposób planujemy wydzielić grupę lub grupy liderów w
nauczaniu programowania dzieci, którzy nie tylko będą realizować bardziej zaawansowane scenariusze zajęć ze
swoimi uczniami, ale także wspierać na forach dyskusyjnych mniej doświadczonych kolegów. Szacujemy, że ok.
10-20% wszystkich nauczycieli może stanowić grupę zaawansowaną w ramach tego projektu. Zakres zajęć dla
nauczycieli z grupy podstawowej obejmie 2h zajęć stacjonarnych z zakresu kompetencji cyfrowych i
medialnych (TIK) oraz 10h stacjonarnych z zakresu podstaw programowania i nauczania programowania.
Szerszy zakres szkolenia przewidziany został dla nauczycieli zakwalifikowanych w wyniku przeprowadzonych
wstępnych testów weryfikacyjnych do grup mniej doświadczonych, a węższy zakres dla bardziej
doświadczonych nauczycieli. Mniej doświadczeni nauczyciele zostaną przede wszystkim przeszkoleni pod
kątem zdobywania umiejętności w zakresie uczenia podstaw programowania z wykorzystaniem zestawów
klocków Lego WeDo oraz wizualnego języka programowania Lego. Głównym celem kształcenia bardziej
doświadczonych nauczycieli jest zachęcenie ich do samodzielnego rozwoju własnych kompetencji
dydaktycznych w obszarze programowania. Nauczyciele bardziej doświadczeni będą szkoleni przede wszystkim
pod kątem możliwości wykorzystania większej ilości scenariuszy zajęć i pomysłów na ich przeprowadzenie oraz
szerszego korzystania ze środowiska Scratch.
Zamawiający dostarczy scenariusze zajęć.
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Szkolenia w ramach Etapu II - 4 tygodnie po Etapie I. Zajęcia praktyczne będą trwały przez 30h lekcyjnych, przy
czym zajęcia z trenerami obejmą 10h lekcyjnych (5 spotkań). Zostaną one podzielone w następujący sposób:

-

1 zajęcia (2h): wprowadzenie, stworzenie pierwszego robota oraz dokonanie wstępnej oceny opisowej
dzieci wraz z trenerem (patrz powyżej).

-

2 zajęcia (2h): wsparcie nauczyciela przy samodzielnym nauczaniu tworzenia drugiego robota przez

dzieci.

-

3 zajęcia (2h): zajęcia wyjazdowe obejmujące pokaz innych dostępnych robotów.

-

4 zajęcia (2h): zajęcia obejmujące wsparcie przy budowie bardziej zaawansowanych robotów, będą to
przedostatnie zajęcia w ramach których rozpocznie się przygotowanie oceny końcowej postępów dzieci.

5 zajęcia (2h): ostatnie zajęcia obejmujące m.in. przygotowanie oceny finalnej dzieci oraz pozostawienie
tabletu nauczycielowi oraz klocków Lego w szkołach.
Scenariusze zajęć dostarczy Zamawiający.
Miejsce organizacji szkoleń: szkoły publiczne na terenie danego NUTS-u (Grudziądzki, Sieradzki, Skierniewicki,
Wałbrzyski, Warszawski Wschodni, Elbląskie, Łódzkie, Warszawa Zachodnia, Świeckie, Siedleckie).

Zamawiający zapewnia możliwość zwrotu kosztów podróży — rozliczane na podstawie sporządzanej
kilometrówki
Zamawiający zaznacza, że maksymalna stawka godzinowa wynosi:
-

dla osób zatrudnionych na stanowisku „Młodszy Specjalista ds. szkoleń” — 75,00 zł/brutto
dla osób zatrudnionych na stanowisku „Starszy Specjalista ds. szkoleń” — 125,00 zł/brutto

-

dla osób zatrudnionych na stanowisku „Asystent” — 50,00 zł/brutto.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4— Usługi edukacyjne i szkoleniowe
UWAGA! Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, i innych podmiotów, nie może
przekraczać 276 godzin miesięcznie.

C. Termin realizacji zamówienia
Etap I realizowany będzie na 4 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć pozalekcyjnych z programowania. W związku
z dużą ilością uczestników projektu, nauczyciele i osoby dorosłe zostaną przeszkolone w 4 różnych terminach.
Rozpoczęcie programu szkoleń planujemy począwszy od roku szkolnego 2018/19 (we wrześniu 2018 r.)
Zakładamy przeszkolenie jednej grupy na semestr. Ten etap szkoleń zakończy się w semestrze zimowym roku
szkolnego 2019/2020.
Etap II: 4 tygodnie po Etapie I.
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D. Miejsce i termin składania
ofert
1. Wykonawca prześle ofertę za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres
Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej (ul. Konwiktorska 9/6, 00-216 Warszawa) w kopercie
zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert,
zawierającej oznaczenie: „Oferta — trener oprogramowania”.

2. Termin składania ofert wstępnych: do dn. 23.08.2018 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Dopuszcza się składanie podpisanych i zeskanowanych ofert w formie elektronicznej na adres e-mail:
kontakt@free.org.pl

E. Warunki dodatkowe
1. Wykonawca wskaże w ofercie cenę brutto za wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca wskaże w ofercie czy w zakresie zamówienia prowadzi działalność gospodarczą. W takim przypadku
należy zaznaczyć odpowiednią opcję.
3. Cena przedstawiona w ofercie wstępnej jest ceną wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Oferta wstępna musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na Formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
5. Koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. W przypadku zmiany Zamawiający
uwzględni informację o zmianie, zawierającą datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego oraz opis
dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty,
jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Wszelkie zmiany opublikowane zostaną w
miejscu publikacji Zapytania ofertowego.
8. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:

a. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
b. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Oferty Wykonawców wykluczonych zostają odrzucone.
10. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym lub Partnerem Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 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 drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki.
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F. Kryteria oceny ofert
KRYTERIUM 1: CENA (80%).
•
waga kryterium: 80%,
•
maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 80,00 pkt.; punkty oblicza się na
podstawie wzoru: C= Cn/Cb x 100 x 80%; gdzie:
Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej.
Zamawiający zaznacza, że maksymalna stawka godzinowa wynosi:
dla osób zatrudnionych na stanowisku „Młodszy Specjalista ds. szkoleń” — 75,00 zł/brutto
dla osób zatrudnionych na stanowisku „Starszy Specjalista ds. szkoleń” — 125,00 zł/brutto
dla osób zatrudnionych na stanowisku
„Asystent” —50,00 zł/brutto
Ocena spełnienia kryterium: na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym.
W przypadku zaoferowania ceny wyższej, niż maksymalna wskazana w zapytaniu ofertowym dla
poszczególnych stanowisk, Zamawiający odrzuci tą ofertę, jako niezgodną z treścią zapytania ofertowego.
KRYTERIUM 2: WYKSZTAŁCNIE WYŻSZE (20%)
•

waga kryterium:20%,
a.
punkty oblicza się za posiadanie wykształcenia wyższego - 20,00 pkt
b.
nieposiadanie wykształcenia wyższego – 0,00 pkt.
Ocena spełnienia kryterium: na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym.

G. Opis warunków udziału w postępowaniu
1 . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, określone w Zapytaniu.
2. Wykonawca usługi musi posiadać następujące umiejętności/zasoby:
a) Na stanowisku „Młodszy Specjalista ds. szkoleń”:
- DOŚWIADCZENIE W PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ/ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w liczbie min. 10
- umiejętność dzielenia się wiedzą;
- kreatywność, cierpliwość, umiejętność reagowania w konfliktowych sytuacjach; rozwinięte zdolności
komunikacyjne;
- umiejętność prezentacji przed gronem odbiorców; dobra organizacja pracy;
- znajomość klocków Lego@ (rodzaje i zastosowanie), a także myślenie trójwymiarowe będą dodatkowymi
atutami.
b) Na stanowisku „Starszy Specjalista ds. szkoleń”:
- DOŚWIADCZENIE W PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ/ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w liczbie min. 30
- umiejętność dzielenia się wiedzą;
- kreatywność, cierpliwość, umiejętność reagowania w konfliktowych sytuacjach; rozwinięte zdolności
komunikacyjne;
- umiejętność prezentacji przed gronem odbiorców; dobra organizacja pracy.
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- znajomość klocków Lego@ (rodzaje i zastosowanie), a także myślenie trójwymiarowe będą dodatkowymi
atutami.
c) Na stanowisku „Asystent ds. szkoleń”:
- umiejętność dzielenia się wiedzą;
- kreatywność, cierpliwość, umiejętność reagowania w konfliktowych sytuacjach; rozwinięte zdolności
komunikacyjne;
- umiejętność prezentacji przed gronem odbiorców; dobra organizacja pracy.
- znajomość klocków Lego@ (rodzaje i zastosowanie), a także myślenie trójwymiarowe będą dodatkowymi
atutami.
3.Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu na podstawie:
a)złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu;

H. Wybór najkorzystniejszych
ofert
1.

Zamawiający dokonuje wyboru wstępnych ofert najkorzystniejszych na podstawie kryterium oceny ofert.

2.

Za najkorzystniejsze oferty uznane zostaną oferty, które uzyskają największą ilość punktów na podstawie
kryteriów oceny ofert zamieszczonych w niniejszym ogłoszeniu.
Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiera umowy
ramowe z Wykonawcami. Zamawiający wybiera wykonawców, którzy zdobyli największą liczbę punktów, z
którymi zawarta zostanie umowa ramowa, na warunkach określonych w umowie ramowej, stanowiącej
Załącznik do niniejszego postępowania.
Zamawiający udziela zamówień częściowych, których przedmiot objęty jest umową ramową wykonawcom, z
którym zawarł umowę ramową. Zamawiający każdorazowo wskaże, której części zamówienia dotyczy
zamówienie częściowe. Udzielenie zamówienia częściowego poprzedzone zostanie złożeniem zapytania o
cenę. Wykonawcy nie mogą oferować cen jednostkowych wyższych niż wskazane w ofercie.
Zamawiający będzie stosował te same warunki udziału w postępowaniu i warunki realizacji zamówienia,
które stosowano przy zawarciu umowy ramowej, i, w razie potrzeby, bardziej sprecyzowane warunki, oraz,
w stosownych przypadkach, inne warunki wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
ogłoszeniu o zamówieniu dotyczących umowy ramowej.
Zamawiający, udzielając zamówienia na podstawie umowy ramowej, nie może dokonywać istotnych zmian
warunków zamówienia określonych w umowie ramowej
Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiera umowy ramowe.

3.

4.

5.

6.
7.

I.
Unieważnienie
postępowania
1.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

J. Warunki dokonywania istotnych zmian umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy:
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a. Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.: katastrofalne działanie
przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.), katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.), zmiana
przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np.
akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.), zakładając, że okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i
niemożliwe do zapobieżenia, skutkując niemożliwością dotrzymania terminu.
b. Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu
zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć
termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.
c.

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1). zmiana wykonawcy
nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,

d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1)
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
e. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 1) na podstawie
postanowień umownych, tj. zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu
ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy, 2). w
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 3) w
wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
f.

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro w
przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi,

g.

Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie
powodują zmiany przedmiotu zamówienia.

K. Informacje kontaktowe
1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie
lub drogą elektroniczną (e-mail).

2.

Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, elektronicznie i
pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Zamawiającego, stosownie do
formy przekazu.

3.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Przemysław Polański, nr tel.: +48 22 843 14 28., email: kontakt@free.org.pl
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L. Załączniki
1. Załącznik nr 1 — Formularz Ofertowy,
2. Załącznik nr 2 — Wzór Umowy Ramowej
Zapytanie ofertowe zatwierdza:
Przemysław Polański
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Załącznik nr 2 — Wzór Umowy Ramowej

UMOWA RAMOWA - WZÓR

Niniejsza umowa ma charakter umowy ramowej, która określa warunki realizacji zamówień częściowych, jakie
mogą zostać złożone przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy („Umowa") została zawarta w .
„ dnia
r., pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej, zwaną dalej „Zamawiającym'

a
. z siedzibą w

. ul.

„ działającym na podstawie wpisu do

NIP

.......... ........, REGON .

reprezentowaną przez”

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
została zawarta umowa ramowa o następującej treści:

1. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień częściowych na
wykonywanie usług szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Kod do przyszłości”, zgodnie z treścią
Zapytania ofertowego.

2. Warunki płatności
1.

2.

Na podstawie niniejszej umowy ramowej w okresie od dnia podpisania Umowy do
. Zamawiający
może udzielić Wykonawcy zamówień, w zależności od danej części, na łączną kwotę nie przekraczającą
iloczynu kwoty:
netto + .............% podatek VAT za jedną godzinę pracy i zaoferowanej
szacunkowej liczby godzin.
Iloczyn o których mowa w pkt 1 określają górny pułap zobowiązań jakie zamawiający może zaciągnąć
realizując niniejszą umowę w ramach danego NUTS.
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Strony zgodnie postanawiają, że ceny jednostkowe netto usług oferowanych przez wykonawcę w
postępowaniach organizowanych na podstawie niniejszej umowy ramowej nie mogą być wyższe od cen
jednostkowych netto określonych w ofercie.
Podstawą do rozliczeń finansowych z tytułu realizacji usług stanowią ceny określone w odrębnej umowie
dostawy zawartej w wyniku udzielonych na podstawie niniejszej umowy zamówień.

3.

4.

Ceny jednostkowe określone w odrębnej umowie cywilno - prawnej zawierają w sobie wszystkie koszty
związane z wykonaniem usług.
Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie rachunku (w
przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczych) lub faktury VAT (w przypadku osób
prowadzących działalność gospodarczą). Warunkiem wystawienia rachunku/faktury VAT za realizację
przedmiotu umowy jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Płatności realizowane będą po każdym miesiącu wykonanych usług.

5.
6.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

7.
8.

Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku, przez Zamawiającego, dokumentu
"polecenia przelewu".
3. Zasady udzielania zamówień cząstkowych

1.

2.

Zamawiający zaprasza każdorazowo do składania ofert na realizację zamówienia cząstkowego
Wykonawców, z którym zawarł umowę ramową. Zamówienia cząstkowe będą w miarę potrzeb
Zamawiającego, udzielane sukcesywnie wyłonionym Wykonawcom w trybie zapytania o cenę
skierowanego drogą mailową.
Zamawiający każdorazowo wskaże, której części zamówienia dotyczy zamówienie częściowe. Udzielenie
zamówienia częściowego poprzedzone zostanie złożeniem zapytania o cenę. Wykonawca nie może
oferować w zapytaniu o cenę, cen jednostkowych wyższych niż wskazane w ofercie.

3.

Zamawiający będzie stosował te same warunki udziału w postępowaniu i warunki realizacji zamówienia,
które stosowano przy zawarciu umowy ramowej, i, w razie potrzeby, bardziej sprecyzowane warunki,
oraz, w stosownych przypadkach, inne warunki wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
lub ogłoszeniu o zamówieniu dotyczących umowy ramowej.

4.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie określonym przez zamawiającego w zaproszeniu
do składania ofert w formie pisemnej na adres wskazany w zaproszeniu.

5.

Usługi realizowane będą na podstawie umów cywilno — prawnych podpisanych na podstawie zamówień
cząstkowych.

4. Kary umowne
1 W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę prac będących
przedmiotem niniejszej umowy, w tym niedotrzymania terminów wykonywania pracy, Zleceniodawca ma
prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, i odmówić
wypłaty wynagrodzenia

5. Dopuszczalność dokonywania zmian postanowień umowy oraz warunki dokonywania takich zmian
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1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3.

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy:
a. Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.: katastrofalne działanie

przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.), katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.), zmiana
przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np.
akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.), zakładając, że okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i
niemożliwe do zapobieżenia, skutkując niemożliwością dotrzymania terminu.
b.

Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu
zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć
termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.

c.

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1). zmiana wykonawcy
nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,

d.

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1)
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,

e.

wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 1) na podstawie
postanowień umownych, tj. zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu
ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy, 2). w
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 3) w
wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

f.

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro w
przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi,

g.

Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie
powodują zmiany przedmiotu zamówienia.

12Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 2020

6. Postanowienia końcowe
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy cząstkowej bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku
naruszenia postanowień tejże umowy lub Umowy ramowej, w szczególności gdy wykonawca bez
uzasadnionych przyczyn nie wykona przedmiotu umowy cząstkowej w wyznaczonym terminie.
2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3.
4.
5.
6.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy
wykonanej do dnia odstąpienia od umowy.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Niniejszą umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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