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Siedlce, dn. 17.04.2013 r. 

Zaproszenie nr ideAGORA-6/2013 do złożenia oferty na: 

Opracowanie merytoryczne i techniczne platformy ideAGORA 

w ramach projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideAGORA - 

absolwenci kapitałem społecznym uczelni” 

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: 

ideAGORA - absolwenci kapitałem społecznym uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 

Poddziałanie 4.1.1, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady 

konkurencyjności, zapraszamy do składania oferty cenowej w ramach poniższego zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe 

Podstawa prawna: zasada efektywnego zarządzania finansami w ramach PO KL 

1. 

 
Nazwa i adres 

zamawiającego 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 

ul. Sokołowska 161; 08-110 Siedlce 

NIP 821-21-02-933 REGON 711643331 

2. Tytuł projektu 

Zamówienie niniejsze jest realizowane w ramach projektu „Model kształcenia przez 

całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: „ideAGORA - absolwenci kapitałem 

społecznym uczelni” 

3. Tryb zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 

określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”  

4. 
Przedmiot 

zamówienia 

Przygotowanie merytoryczne oraz techniczne platformy ideAGORA 

 

5. 

Szczegółowy 

opis przedmiotu 

zamówienia 

1. Wykonanie prototypu platformy informatycznej na potrzeby projektu ideAgora 
spełniającej wymagania opisane w Załączniku nr 2 do dnia 16 czerwca 2013. 

2. Instalacja i konfiguracja platformy w lokalizacji wskazanej przez Zlecającego. 
3. Testowanie platformy  i modyfikacja, tak by posiadała pożądaną funkcjonalność. 
4. Wprowadzenie zmian wskazanych przez Zleceniodawcę w platformie w okresie 

12 miesięcy od przekazania prototypu. 
5. Integracja z systemami informatycznymi Uczelni. 
6. Przeszkolenie grupy 10 osób wyznaczonych przez zleceniodawcę do testowania 

i administrowania platformą. 
7. Serwisowanie i usuwanie błędów w okresie 24 miesięcy od daty przekazania 

prototypu. 
8. Wykonawca udzieli bezterminowej licencji na opracowane oprogramowanie 
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wszystkim uczelniom,  które będą wdrażały wypracowany w Collegium Mazovia 
model  kształcenia. 

6. 
Wspólny 
Słownik 
Zamówień 
(CPV) 

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

7. 
Termin realizacji 

zamówienia 
Zamówienie będzie zrealizowane do dnia 15.05.2013 r.  

8. 
Kryteria oceny 

ofert 

Kryteria oceny i wyboru oferty: 

1. Najniższa cena 100% kryterium oceny ofert. 

9. 

Wymagania w 

stosunku do 

Wykonawcy 

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub 

czynności, jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedze i doświadczenie. 

3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

gwarantującej wykonanie zamówienia.  

4. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  

5. Koszty przygotowania i przedłożenia oferty pokrywa oferent. 

10. 
Informacje 

dodatkowe 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielenia 

odpowiedzi na pytania Oferentów: 

• Sylwia Tokarska, e-mail: stokarska@mazovia.edu.pl tel. 25 633 30 32 wew. 

86, kom. 783-121-505 

11. 

Sposób 

przygotowania 

oferty 

1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku załącznik nr 1. 

2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

3. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną. 

4. Niezbędne jest opatrzenie oferty pieczątką firmową. 

5. Oferta musi mieć datę sporządzenia. 

6. Na ofercie niezbędne są: adres lub siedziba oferenta, numer telefonu, numer NIP. 

7. W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien zawrzeć wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W formularzu oferty należy podać cenę 

całkowitą realizacji zamówienia. 

8. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 

9. Do oferty Wykonawca załącza specyfikację w zakresie umożliwiającym 

Zamawiającemu ocenę przedmiotu i jakości oferty. Specyfikacja uniemożliwiająca 

przeprowadzenie oceny jakościowej może stanowić podstawę do odrzucenia oferty. 
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……………………………………………… 

Podpis Zamawiającego

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

12. 
Miejsce i termin 

składania ofert 

1. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 w nieprzekraczalnym 

terminie do 10 maja 2013 roku. 

2. Oferta powinna zawierać: 

1) Opis sposobu  realizacji wymaganej funkcjonalności (odniesienie do wymagań  

załącznik nr 2). 

2) Koszt zakup dodatkowego oprogramowania, licencji, jeżeli takie jest 

wymagane. 

3) Ceną brutto za wykonanie prac zgodnie z określonym zakresem.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.  

4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Uczelni. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego: 

www.mazovia.edu.pl/mazovia/przetargi 

8. Oferty można składać osobiście, faksem na numer (25) 633-20-51, pocztą 

elektroniczną na adres: stokarska@mazovia.edu.pl, pocztą tradycyjną lub przesyłką 

kurierską na adres Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. 

Sokołowska 161, 08-110 Siedlce 

13. Załączniki  
Załącznik nr 1 – Wzór oferty 

Załącznik nr 2 - Opis wymagań dla platformy ideAGORA  
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Załącznik nr 1 do zaproszenia nr ideAGORA-6/2013 

…………………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE OFERTOWE 

nr ideAGORA-6/2013  

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia:  

Opracowanie merytoryczne i techniczne platformy ideAGORA w ramach projektu: 

„Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideAGORA - absolwenci kapitałem 

społecznym uczelni” 

Zamawiający: 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce  

NIP 821-21-02-933, REGON 711643331 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa …………………………………………………………………………………….……… 

Siedziba …………………………………………………………………………...……………… 

Nr telefonu/fax. …………………………………………… 

Nr NIP …………………………… Nr REGON …………………………… 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na oprogramowanie składamy ofertę następującej treści: 

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ………………………………….…………....zł 

 Obowiązujący podatek VAT ……..… % ……………………………………………………….....zł 

 Cena brutto …………………………………………………………………………………..........zł 

 Słownie cena brutto …………………………………………………………………………..........zł 

2. Szczegółowe koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

3. Informacje dodatkowe: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia (dostawy) w terminie do dnia ……………………….………. r. 

5. Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

objętej zapytaniem ofertowym, 

7. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informację niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, 

8. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, 
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w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego 

9. Integralną część niniejszej oferty stanowią : 

1) KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dane Wykonawcy i wskazujący osoby 

upoważnione do reprezentacji nie starszy niż 3 m-ce. 

2) Specyfikacja oferowanej dostawy. 

3) ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Miejscowość i data ……………………………  …………………………………………… 

 (uprawniony przedstawiciel wykonawcy)  
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Załącznik nr 2 do zaproszenia nr ideAGORA-6/2013 

Opis wymagań dla platformy ideAGORA  

Opis zawiera charakterystyczne funkcje, które powinny znaleźć się w platformie informatycznej 
opracowanej dla projektu pt: „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację 
z uczelnią -  ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni.” 

1. Środowisko uruchomieniowe, wymagania ogólne 
1.1. Platforma ma mieć charakter zamknięty. Dostęp do platformy wyłącznie dla zalogowanych 

użytkowników. 
1.2. Sposób komunikacji z serwerem ma spełniać wszystkie zasady bezpieczeństwa i w najwyższym 

stopniu chronić dane osobowe użytkowników serwisu jak i informacje zawarte w serwisie. 
1.3. Technologia wykonania serwisów powinna pozwalać na rozbudowę platformy oraz jej 

dostosowywanie do innych użytkowników. Podczas implementacji uwzględnić należy specyfikę 
docelowego środowiska uruchomieniowego i różnorodne wersje sprzętowe, na których 
aplikacja musi działać poprawnie (stabilnie, wydajnie) 

1.4. Środowiskiem uruchomieniowym dla klienta powinna być przeglądarka internetowa. Aplikacja 
powinna pracować stabilnie i wydajnie z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi 
(Chrome, FireFox, Internet Explorer). Praca w platformie, po stronie klienta nie powinna 
wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania. 

1.5. Każdorazowa komunikacja z serwerem musi odbywać się z wykorzystaniem połączenia 
szyfrowanego. 

1.6. Zalecane jest użycie odpowiednich protokołów zabezpieczających transfer wrażliwych danych 
1.7. Dane autoryzacyjne muszą być przesyłane w postaci zaszyfrowanej. 
1.8. Sesja użytkownika może być wznowiona (po wygaśnięciu) tylko przez ponowne zalogowanie 

się. 
2. Moduł administracyjny 

2.1. Zarządzanie użytkownikami  
2.1.1. Identyfikatorem użytkownika w platformie jest jego adres e-mail. 
2.1.2. System powinien posiadać interfejs za pomocą którego będą zakładane konta 

użytkowników. 
2.1.3. Konieczne jest zbudowanie mechanizmu za pomocą, którego konta będą zakładane w 

sposób masowy np. przez import danych z plików w formacie CSV.  Import wymaga 
podania najistotniejszych informacji (imię, nazwisko, adres email, hasło) 

2.2. Zarządzanie treścią przez administratora  
2.2.1. Administrator powinien mieć możliwość wglądu we wszystkie  treści  publikowane na 

platformie i usuwania treści w przypadku naruszeń regulaminu czy łamania prawa, ma 
możliwość zarządzania kontami wszystkich użytkowników, posiada prawa do blokowania i 
usuwania kont. 

2.3. Zmiana hasła użytkownika 
2.3.1. Administrator powinien mieć hasło użytkownika. 
2.3.2. Przypomnienie hasła. Funkcja dostępna z poziomu osoby niezalogowanej. W celu 
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otrzymania hasła użytkownik zostaje poproszony o podanie adresu e-mail, na który 
zostało zarejestrowane konto. Hasło zostaje przesłane na skrzynkę pocztową 
użytkownika. 

3. Moduł  -  oferty pracy 
3.1. Rejestracja ofert pracy  

3.1.1. Możliwość złożenia oferty w telefonicznie, formie papierowej – rejestrowana przez 
moderatora, adiustatora modułu w imieniu podmioty oferującego pracę. 

3.1.2. Możliwość rejestracji oferty bezpośrednio przez pracodawcę, bez konieczności posiadania 
konta. Przed opublikowaniem wymagana jest weryfikacja i akceptacja moderatora. 
(UWAGA: Wymagane zabezpieczenie przed SPAM-em). 

3.1.3. Możliwość rejestracji oferty bezpośrednio przez pracodawcę po weryfikacji konta przez 
moderatora, administratora. 

3.2. Funkcja wyszukiwania ofert pracy  
3.2.1. System musi umożliwiać wyszukiwania ofert pracy wg. zadanych kryteriów.  

3.3. Udostępnianie ofert pracy 
3.3.1. Oferty pracy po ich weryfikacji będą dostępne dla studentów i absolwentów. 

 
4. Profil zawodowy absolwenta, studenta 

4.1. Budowa profilu zawodowego 
4.1.1. Absolwent i student może w systemie zbudować profil zawodowy, który poza 

informacjami identyfikującymi osobę powinien zawierać również takie informację jak: 
- posiadane umiejętności, 
- dotychczasowe doświadczenie,  
- preferowana forma zatrudnienia (praca na cały etat, półetatu, umowy o dzieło, zlecenie, 
inne), 
- ile godzin w tygodniu absolwent, student może poświęcić na pracę, 
- oczekiwania (wynagrodzenie, zdobycie doświadczenia), 
- inne metadane opisując absolwenta, 
- komentarze, oceny pochodzące od innych użytkowników systemu 
- plan rozwoju zawodowego. 

4.2. Przeszukiwanie profilów zawodowych  
4.2.1. System musi posiadać możliwość wyszukiwania „profili zawodowych” spełniających 

zadane warunki.  
4.2.2. Dane z wyników wyszukiwania, profile spełniające zadane kryteria mogą być 

eksportowane na zewnątrz systemu np. w formacie CSV. 
4.2.3. Przeszukiwanie pełnych profil zawodowych i eksportowanie informacji do systemów 

zewnętrznych powinno być dostępne wyłącznie dla opiekunów rozwoju zawodowego. 
5. Szkolenia, działania edukacyjne 

5.1. Zgłaszanie zapotrzebowanie na kształcenie 
5.1.1. Studenci, absolwenci muszą mieć możliwość zgłaszania propozycji szkoleń w których 

chcieli by wziąć udział. 
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5.1.2. Zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenie będzie wymagało wypełnienia dedykowanego 
formularza z wybraniem właściwej kategorii szkolenia. 

5.1.3. Informacja o nowym zgłoszeniu zapotrzebowania na szkolenie powinna zostać rozesłana 
do wszystkich osób subskrybujących ten rodzaj informacji np. w użytkownik w swoim 
profilu podał, że jest zainteresowany szkoleniami z zakresu programowania 
i zapotrzebowanie należy do kategorii programowanie. 

5.1.4. Inne osoby zainteresowane tą tematyką powinny mieć możliwość dopisania swojej chęci 
udziału w inicjatywie edukacyjnej.  

5.1.5.  Pracownicy Działu Szkoleń powinni mieć wgląd zapotrzebowania na kształcenie i na ich 
podstawie przygotować ofertę. 

5.2. Kształcenie organizowane przez Uczelnie. 
5.2.1. Uczelnia będzie organizować inicjatywy edukacyjne, w których udział mogą brać również 

absolwenci. 
5.2.2.  Platforma powinna zawierać narzędzie umożliwiające celowane informowanie studentów, 

absolwentów o nowych inicjatywach. Odbiorcami informacji powinny być osoby, które 
zgłosiły swój udział w fazie biegu zapotrzebowania lub osoby, które w swoim profilu 
zawodowym wyraziły zainteresowanie tą kategorią szkoleń. 

5.2.3. Umożliwić zapisywania się na nie. Charakter szkolenia powinien odpowiadać 
preferencjom użytkownika zdefiniowanym w jego profilu. 
 

6. Moduł społecznościowy 
6.1. Studenci, absolwenci, pracownicy stanowią społeczność, w której będzie się dyskutować na 

różne tematy. 
6.2. Dostęp do modułu ma charakter zamknięty. Ogranicza się do członków społeczności 

akademickiej związanej z Uczelnią. 
6.3. Nowe tematy powinny być oznaczone w taki sposób by istniała możliwość śledzenia, zawężania 

dyskusji tylko do tematów, którymi użytkownik jest zainteresowany. 
 

7. Projekty, rozwiązywanie problemów   
7.1. Studenci w ramach kształcenia praktycznego będą brać udział w projektach prowadzonych 

 w ramach działalności Uczelni.  
7.2. Projekty inicjowane są przez Uczelnie, jako jeden z elementów procesu kształcenia. Zespoły 

projektowe mogą być powoływane na wniosek „przedstawiciela biznesu”, absolwenta w celu 
rozwiązania jakiegoś problemu. Przedstawiciele biznesu tym samym bierze udział w procesie 
kształcenia.  

7.3. Studenci biorący czynny udział w pracach projektowych otrzymują np.: zaliczenie praktyk. 
7.4. Zespoły projektowe 

7.4.1. Komitet sterujący, w którego skład wchodzą: 
- przedstawiciel Uczelni, 
- przedstawiciel podmiotu wnioskującego,  
- absolwent. 
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7.4.2. Członkowie zespołu projektowego  
- studenci 
- absolwenci 

7.5. Pierwszymi projektami będą np.: 
- napisania podręcznika zgodnego z koncepcją Wikipedii  

7.6. Student, absolwent biorący udział rozwiązaniu problemu, pracy zespołu projektowego może 
uzyskać od pozostałych członków zespołu ocenę/ komentarz, który będzie elementem profilu 
zawodowego.  

7.7. Członkowie zespołu projektowego, Komitet Sterujący oceniają realizację projektu i mogą 
oceniać umiejętności członków zespołu. Ocena, komentarz staje się elementem profilu 
zawodowego. 

 


