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ZAPYTANIE OFERTOWE– NR WNT/POKL/15/2014 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

GroMar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź  

NIP: 725-16-36-609  

Regon: 471628860  

Tel./fax 42 679-28-60 

Adres e-mail do kontaktów: biuro.projektu.wnt@gromar.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 2007-2013). 

4. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 tys. euro netto, jednakże stanowi część 

zaplanowanych wydatków w ramach budżetu projektu związanych z realizacją usług o zbliżonym 

charakterze, których łączna kwota przekracza 14 tys. euro netto. 

 

III. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III 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 III: 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  
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne ekranów e-learningowych w ramach projektu 

„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. 

 
Wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia określone zostały we Wspólnym 

Słowniku Zamówień CPV pod nr: 

kod CPV: 80420000-4 usługi e-learning 

kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji warunków zamówienia, stanowiącej 

Załącznik A do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia  
 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie poczynając od dnia podpisania umowy z wyłonionym 

Wykonawcą maksymalnie do końca marca 2014 r. 
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2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie poprzez jego wydłużenie w wypadku, gdy wykonanie 

zamówienia będzie niemożliwe, pomimo dołożenia ze strony Wykonawcy maksymalnych starań, na 

skutek zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Decyzję  

o wydłużeniu terminów realizacji zamówienia podejmuje Zamawiający, po rozpatrzeniu wniosku 

złożonego przez Wykonawcę zawierającego opis zaistniałych okoliczności oraz ich uzasadnienie. 
 

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. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia, że Oferent spełnia poniższe warunki udziału w postępowaniu. 

3. Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności, 

przygotował co najmniej 4 szkolenia e-learningowe, przy czym co najmniej dwa z nich w ramach 

zamówień o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każde i obejmowało co najmniej następujące 

elementy: 

               a)  liczba ekranów min. 200; 

               b)  standard SCORM 1.2 lub nowszy 

4. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, organizacyjny i ekonomiczny 

konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia. 
  

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) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

c) formularz oświadczeń, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego; 
d) kserokopia lub oryginał pełnomocnictwa do reprezentacji Oferenta w zakresie składania ofert 

na niniejsze Zapytanie ofertowe – jeśli dotyczy; 

e) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego 

Zapytania ofertowego; 

f) wykaz doświadczenia oferenta– zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania 

ofertowego; 

2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, techniką komputerową lub wypisana odręcznie w 

sposób czytelny nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

3. Wszystkie strony oferty, które nie zostały przez Oferenta podpisane w miejscu wyznaczonym,  muszą 

zostać zaparafowane przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji. 

4. Zaleca się, by oferta została trwale zespolona (np. zbindowana, zszyta, sklejona, etc.). 
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X.  Miejsce oraz termin składania ofert  
 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres 

siedziby Zamawiającego: GroMar Sp. z o.o., 93-305 Łódź, ul. Tuszyńska 98.  

2. Zamawiający zaleca, by składana oferta zamknięta była w kopercie. Opis koperty powinien zawierać 

nazwę i dane adresowe Oferenta, dane adresowe Zamawiającego oraz wskazanie numeru Zapytania 

ofertowego na które składana jest oferta. 

3.  Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2014 r. o godz. 16:00. 

4. Za datę przekazania oferty rozumie się datę wpływu przesyłki/osobistego dostarczenia do 

Zamawiającego.  

5.  Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.  
 

XI. 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 osoby upoważnionej do 

reprezentowania Oferenta, ze wskazaniem daty oraz z pieczęcią firmową – jeśli dotyczy); 

d) uzupełnień dat/ miejscowości w wyznaczonych miejscach; 

e) kompletności podpisów i pieczęci (jeśli dotyczy) Oferenta lub osoby upoważnionej do 

reprezentacji Oferenta w wyznaczonych miejscach oraz parafek na każdej stronie oferty; 

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”. 

 
 

3) Kryteriów wyboru, tj.: 

a) łącznej ceny netto 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 w przygotowaniu co najmniej 4 szkoleń e-learningowych, z których każde 

posiadało min. 200 ekranów – max. 20 pkt.; według punktacji: 4 szkolenia – 10 pkt.; 5-7 

szkoleń – 15 pkt.; więcej niż 7 szkoleń – 20 pkt.  
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2. Ocenie wskazanej w ust. 1 pkt 3) poddane zostaną jedynie oferty, które spełnią kryteria formalne  

i dostępu. 

3. Przyznane punkty będą zsumowane i 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. XI. ust. 1 pkt. 1) lub kryteriów dostępu określonych w pkt. XI 

ust. 1 pkt. 2). 

11. Oferentom nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji oceny ofert. 

12. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 

13. Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach wyboru ofert drogą elektroniczną 

na adres e-mail podany w ofercie, najpóźniej do dnia 14.03.2013 r. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zapytania ofertowego lub unieważnienia go 

bez podania przyczyny w każdym momencie. 
 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy; 
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczeń 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań; 
Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia oferenta. 

 

 
  

 Zatwierdzam,  
 
 

 
Marcin Pisarski – Prezes zarządu 

Łódź, ………………………………………………. 
                                  data i podpis 


