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NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOS F „DUSZ SPOŁECZNY

„Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE (POWYŻEJ 14.000 EURO) —NR WNT/POKL/1 3/2013 — Moderator e-zajęć
dodatkowych

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

GroMar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Tuszyńska 96, 93-305 Łódź
NIP: 725-16-36-609
Regon: 471628860
TeI./fax 42 679-28-60
Adres e-mail do kontaktów: biuro.Droiektuwnt@g omar.eu

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
3. Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Kapitał Ludzki 2007-201 3).

Ill. Tytuł projektu, realizowanego w ramach Ill osi priorytetowej Po KL

„Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”

IV. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt

Oś priorytetowa Ill: Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia — projekty konkursowe

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na przeprowadzaniu zajęć pozalekcyjnych za
pomocą platformy e-learningowej w charakterze Moderatora e-zajęć dodatkowych wśród
uczniów/uczennic, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie pt.~. „Wspomaganie nauczania
matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, realizowanym w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4, współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu umożliwienia
uczniom/uczennicom podniesienia wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki poprzez wykorzystanie
e-technologii.

2. Zapytanie ofertowe przeprowadzone jest w ramach szkoły (profil Technikum), która pozytywnie przeszła
proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w projekcie, wśród nauczycieli matematyki, którzy
mogliby pełnić określoną wyżej funkcję na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu.

Wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia określone zostało we Wspólnym
Słowniku Zamówień CPV pod nr:
kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
kod CPV: 80310000-0 usługi edukacji młodzieży
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kod CPV: 80200000-6 usługi szkolnictwa średniego
kod CPV: 80410000-1 różne usługi szkolne

Grupa docelowa
Grupę docelową tworzyć będzie ok. 30 uczniów (z kl. I-IV), zakwalifikowanych do udziału w projekcie, których
udział został zgłoszony przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną, wśród których wdrażany będzie
Innowacyjny Program Nauczania Matematyki w oparciu o technologie ICT, w celu podniesienia kompetencji z
zakresu matematyki i zmiany podejścia do niniejszego przedmiotu poprzez wykorzystanie e-technologii.

Do obowiazków Moderatora e-zaięć dodatkowych należeć będzie min.:
1. Udział w dwudniowym szkoleniu wyjazdowym (organizowanym w weekend), które odbędzie się

w miejscu i terminie wskazanym przez Realizatora Projektu.
2. Prowadzenie e- zajęć dodatkowych na platformie e-learningowej (tzw. webinaria) poza godzinami

lekcyjnymi w wymiarze 40 godz.1/ rok szkolny, gdzie:
a. webinaria to seminaria internetowe w postaci videokonferencji na platformie e-learningowej

prowadzone ze wszystkimi uczniami! uczennicami biorącymi udział w projekcie;
b. celem webinariów (e-zajęć dodatkowych) jest rozwiązywanie na bieżąco problemów

związanych z przyswajaniem przez uczniów!uczennice treści podstawy programowej
w środowisku;

c. e-zajęcia dodatkowe obejmować będą korzystanie i udostępnianie uczniom! uczennicom
szkoleń e-Iearningowych dostępnych na platformie, powtórkę materiału
z uczniami! uczennicami, który umożliwi przyswojenie i zspamiętanie podstawy programowej;

3. Zorganizowanie dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, w ramach szkoły, za
pośrednictwem platformy e-learningowej zajęć ze specjalistą z Politechniki Łódzkiej, w wymiarze 10
godz. dydaktycznych w roku szkolnym.

4. Weryfikacja postępów uczniów!uczennic w nauce w stosunku do programu nauczania oraz
szkoleń e-learningowych dostępnych na platformie e-learningowej;

5. Dopasowanie opracowanego Innowacyjnego Programu Nauczania Matematyki do potrzeb danej
grupy uczniów!uczennic, uwzględniając kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji
kluczowych, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji;

6. Selekcja 3—5 szczególnie uzdolnionych uczniów, spośród zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
którzy jako grupa będą brali udział w zajęciach w ramach e- zespołów projektowych;

7. Monitoring frekwencji uczestników e-zajęć dodatkowych;
8. Reagowanie na bieżące problemy związane z wdrażaniem Innowacyjnego Programu Nauczania

Matematyki w oparciu o technologie ICT oraz zajęć na platformie e-learningowej;
9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie ponadto zobowiązany do:

1) opracowania i przeprowadzenia na początku i na zakończenie roku szkolnego testów
kompetencyjnych dla uczestników projektu oraz przekazania ich Zamawiającemu wraz z dokonaną
oceną;

2) przeprowadzenia badań ewaluacyjnych wśród uczestników! uczestniczek projektu w oparciu
o dostarczone narzędzia (ankiety ewaluacyjne, karty samooceny, arkusze ocen) na potrzeby
monitoringu i ewaluacji projektu;

3) prowadzenia dokumentacji w sposób staranny i dokładny;

Z Gdzie za 1 godzinę rozumie się godzinę dydaktyczną, czyli 45 min.

1+5~
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4) systematycznego wypełniania dzienników zajęć, list obecności i list potwierdzających otrzymanie
wsparcia;

5) przekazywania Zamawiającemu po zakończeniu miesiąca, w którym odbywały się zajęcia,
dokumentacji projektu, w tym wypełnionych narzędzi badawczych i dzienników prowadzenia zajęć,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

6) wystawiania rachunków w okresach miesięcznych uwzględniających godziny dodatkowe
przepracowane wdanym miesiącu;

7) informowania Zamawiającego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym o absencji uczestników! uczestniczek na zajęciach;

6) stosowania się do zaleceń i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego w celu utrzymania
wysokiej jakości udzielonego wsparcia i dostosowania go do potrzeb uczestników! uczestniczek
projektu;

9) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu e-zajęć dodatkowych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

VI. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie poczynając od dnia podpisania umowy z wyłonionym
Wykonawcą, Po odbyciu szkolenia przeznaczonego dla Moderatorów e-zajęć dodatkowych, najpóźniej
do zakończenia roku szkolnego 201 3!201 4.

VII. Zamówienia częściowe, wariantowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Ofertę należy złożyć uwzględniając cały
zakres zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Do postępowania dopuszczeni zostaną Oferenci, którzy spełnią wszystkie warunki udziału określone
w niniejszym punkcie.

2. Oferent zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty i staranny,
posiadając przy tym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, tj.:

a) wykształcenie wyższe z przedmiotów matematycznych lub technicznych (weryfikacja na
podstawie kserokopii dyplomu dołączonego do oferty);

b) pełnić funkcję czynnego nauczyciela matematyki w szkole objętej wsparciem,
zakwalifikowanej do udziału w projekcie (weryfikacja na podstawie Formularza oświadczeń
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego);

c) min. 2 letnie doświadczenie dydaktyczne (weryfikacja na podstawie Formularza oświadczeń
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego);

d) dyspozycyjność i możliwość przeprowadzenia 40 godz. zajęć dodatkowych na platformie
e-learningowej w godzinach pozalekcyjnych (weryfikacja na podstawie Formularza
oświadczeń stanowiącego Załącznik nr 2).
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IX. Sposób przygotowania oferty:

1. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
a) formularz cenowy — złoŻony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego

Zapytania ofertowego;
b) formularz oświadczeń stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;
c) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego

Zapytania ofertowego;
d) kserokopia dyplomu, poświadczona za zgodność z oryginałem, potwierdzająca posiadane

wykształcenie matematyczne lub techniczne.
2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, techniką komputerową lub wypisana odręcznie

w sposób czytelny nieścieralnym atramentem lub długopisem.

X. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kurierem) lub dostarczyć osobiście na
adres: GroMar Sp. z o.o. ul. Tuszyńska 98; 93-305 Ł6dź lub przesłać w formie skanu pocztą
elektroniczną na adres e-mail biura projektu: biuro.proiektu.wnt@promar.eu
(w formacie PDF lub TIFF).

2. Zamawiający zaleca, by tytuł maila lub zaadresowana koperta (w przypadku osobistego dostarczenia
lub przesyłki pocztowej) zawierał opis~. „Oferta w ramach Zapytania ofertowego
nr WNT/POKLI1 3/2013”.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2013 r. o godz. 16:00.
4. Za datę przekazania oferty rozumie się datę wpływu e-maila na adres poczty elektronicznej

Zamawiającego lub wpływu przesyłki/osobistego dostarczenia do Zamawiającego.
5. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

Xl. Opis sposobu oceny ofert

1. Oferta oceniana będzie pod kątem:

1) Kryteriów formalnych, tj.:
a) kompletności dokumentów wymienionych w pkt. IX. ust.1;
b) zgodności załączników z wzorami załączonymi do niniejszego Zapytania ofertowego;
c) poprawności poświadczenia kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem

(poświadczenie za zgodność z oryginałem wraz z podpisem Oferenta oraz ze wskazaniem
daty);

d) uzupełnień dat/ miejscowości w wyznaczonych miejscach;
e) kompletności podpisów Oferenta w wyznaczonych miejscach;
f) wypełnienia oferty w języku polskim, techniką komputerową lub odręcznie w sposób czytelny

nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2) Kryteriów dostępu, tj.:
a) ceny — dalszej weryfikacji poddane zostaną jedynie oferty, których proponowana cena nie

przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VIII niniejszego Zapytania

ofertowego — weryfikacja zgodnie z zasadą „spełnia — nie spełnia”.
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3) Kryteriów wyboru, tj.:
a) łącznej ceny oferty — weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania

ofertowego. Przyznana wartość punktowa (max. 80 pkt), zostanie wyliczona na podstawie
założeń:

najniższa cena wśród cen ocenianych ofert
ilość pkt ocenianej oferty = x 80 pkt

cena ocenianej oferty

b) doświadczenia zawodowego Oferenta — weryfikacja na podstawie Załącznika nr 2 do
niniejszego Zapytania ofertowego. Przyznana wartość punktowa (max. 20 pkt), zostanie
wyliczona na podstawie założeń:

doświadczenie wykazane w ocenianej ofercie
ilość pkt ocenianej oferty = x 20 pkt

najwyższe wykazane doświadczenie wśród ocenianych ofert

2. Ocenie wskazanej w ust.1 pkt 3) poddane zostaną jedynie oferty, które spełnią kryteria formalne
i dostępu.

3. Przyznane punkty będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Maksymalna liczba punktów, jaką
może uzyskać Oferent to 100 pkt.

4. Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w oparciu o ustalone kryteria.

5. Zamawiającemu przysługuje możliwość wezwania Oferenta do wyjaśnień w sprawie przedłożonej
przez niego oferty.

6. Oferty oceniane będą przez powołaną przez Zamawiającego Komisję oceny ofert, składającej się
z Przewodniczącego i Członka Komisji.

7. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
8. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Z tytułu niewybrania lub odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługują roszczenia przeciw

Zamawiającemu.
10. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez dokumentację ofertową

kryteriów formalnych określonych w pkt. Xl. ust. 1 pkt. 1) oraz kryteriów dostępu określonych w pkt. Xl
ust. 1 pkt. 2).

11. Oferentom nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji oceny ofert.
12. Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach wyboru ofert drogą elektroniczną

na adres e-mail podany w ofercie, najpóźniej do dnia 27.08.2013 r.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zapytania ofertowego lub unieważnienia go

bez podania przyczyny w każdym momencie.

Załączniki:
Załącznik nr 1 — Formularz cenowy;
Załącznik nr2 — Formularz oświadczeń;
Załącznik nr 3 — Oświadczenie o braku powiązań; reze~ ;arządu
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