
 

Siedlce, dnia 11.01.2020 r. 

Zamawiający: 

COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa 
ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce 

NIP: 821-21-02-933; REGON: 711643331 

tel. 25-633-30-32/ fax: 25-633-20-51 

e-mail: info@mazovia.edu.pl, www.mazovia.edu.pl 

Do wszystkich zainteresowanych 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZIP 612-8/2019 

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia”(zwanym dalej „Projektem”) w 

ramach w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Collegium Mazovia 

Innowacyjna Szkoła Wyższa – poszukuje wykonawcy do adaptacji materiałów merytorycznych do formuły e-

learningowej, szczegółowo określonych Załączniku nr 2 niniejszego zapytania oraz zaprasza do złożenia oferty 

cenowej. 

Wybór wykonawcy zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, będzie dokonany zgodnie z 

zasadami i procedurą „zasady konkurencyjności” określonymi przez„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22 sierpnia 2019 r., MIiR 2014-2020/12 

(4), bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Treść niniejszego Zapytania ofertowego została zmieniona w dniu 8.01.2020 roku w zakresie: 

1. Sposobu wyliczania w zakresie kryterium Cena brutto (C) = (najniższa cena brutto/cena brutto badanej 

oferty) x 50% 

2. Poprawiono Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

3. Poprawiono Załącznik nr 3 Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 

4. Poprawiono Załącznik nr 6 Wykaz usług Doświadczenie zawodowe 

 

Treść niniejszego Zapytania ofertowego została zmieniona w dniu 11.01.2020 roku w zakresie: 

1. Wydłużono termin składania ofert do 21.01.2020 

2. Poprawiono Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja materiałów merytorycznych do formuły e-learningowej (16 

przedmiotów) oraz przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej w ramach projektu: 

„Zintegrowany program Collegium Mazovia” realizowanego przez Collegium Mazovia Innowacyjną 

Szkołę Wyższą w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

szczegółowo określonych Załączniku nr 2 niniejszego zapytania. 

1.2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 



 

- 80420000-4 Usługi e-learning 

- 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia 

- 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 

1.3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany opracować, wykonać, zaadaptować i 

zaimplementować na platformie e-learningowej Zamawiającego 16 kursów e-learningowych, 

stanowiących wzbogacenie programów kształcenia o 16 godzin kursu: 

1.3.1. Pielęgniarstwo I st. 5 modułów:  

- Język obcy - I, II rok  

- Badania fizykalne - II rok  

- Choroby wewnętrzne - II rok  

- Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne - II rok  

1.3.2. Finanse i Rachunkowość I st. 7 modułów: 

- Język obcy – I, II, III rok, 

- Statystyka I rok 

- Prawo pracy - II rok  

- Ekonometria - II rok  

- Statystyka - II rok  

1.3.3. Ekonomia II st. 4 moduły: 

- Język obcy I, II rok,  

- Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych I rok,  

- Wnioskowanie statystyczne I rok.  

- Ekonomia menedżerska - II rok  

- Instytucje Unii Europejskiej - II rok  

1.4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeszkoli wskazaną przez Zamawiającego kadrę 

dydaktyczną w następującym zakresie: 

1.4.1. Szkolenie z prowadzenia zajęć metodą e-learning 30h/ grupę (1 grupa 12 UP) 

1.4.2. Szkolenie grupowe dla kadry - Metodologia przygotowania kontentu merytorycznego do e-

learningu - 12 os (1 gr) x 10h  

1.4.3. Szkolenie indywidualne dla kadry - Metodologia przygotowania kontentu merytorycznego do e-

learningu - 12 os x 5h  

2. OFERTY CZĘŚCIOWE i WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy 

do dnia 30.09.2020 r., w miejscu stanowiącym siedzibę Zamawiającego, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB WERYFIKACJI SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 

4.1. Posiadają niezbędne kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o 

oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w treści formularza 

„OFERTA”; 



 

4.2. Posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj.: 

4.2.1. doświadczenie; 

4.2.2. dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia; 

4.2.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia; 

4.2.4. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; 

4.2.5. nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

4.3. Aby wykazać się wymaganym doświadczeniem, Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) usługę, polegającą na 

adaptacji materiałów merytorycznych do formuły e-learningowej oraz zorganizował i przeprowadził 

szkolenia z zakresu podobnego (adekwatnego) do szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia. 

Zamawiający będzie weryfikował na podstawie złożonego oświadczenia oraz „Wykazu usług - 

Doświadczenie zawodowe” (załącznik nr 6 do zapytania) wraz z dowodami. Dowodami są poświadczenia 

i referencje lub inne dokumenty, z których jasno i wprost wynika, że usługa została wykonana należycie. 

4.4. Aby spełnić wymóg dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, oferent musi 

dysponować co najmniej jedną osobą kompetentną do prowadzenia każdego ze szkoleń stanowiących 

przedmiot zamówienia, która ma wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy 

dydaktycznej i co najmniej 100 godz. doświadczenia w realizacji zajęć, szkoleń lub warsztatów z zakresu 

szkolenia, które dana osoba ma prowadzić. Spełnienie wymogu Zamawiający będzie weryfikował na 

podstawie złożonego oświadczenia oraz „Wykazu osób” (załącznik nr 3 do zapytania). 

4.5. Zamawiający oceni sytuację ekonomiczną i finansową do należytego wykonania zlecenia w oparciu o 

oświadczenia  oferenta zawarte w treści formularza „OFERTA”; 

4.6. Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą Zamawiający 

będzie oceniał w oparciu o złożone oświadczenie Oferenta  - (załącznik nr 5 do zapytania). 

4.7. Zamawiający uzna, że Oferent nie jest wykluczony w postępowaniu z powodu: 

4.7.1. zalegania w opłacaniu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne; 

4.7.2. stanu likwidacji ani postępowania upadłościowego; 

4.7.3. zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, co podważa jego uczciwość,  

w szczególności gdy oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

4.7.4. prawomocnego skazania za przestępstwo:  

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z 

późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 176);  

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny,  

- skarbowe,  



 

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

4.7.5. prawomocnego skazania urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta za przestępstwo, o którym mowa 

powyżej (pkt. 4.7.4); 

4.7.6. zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 

lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił 

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

4.7.7. wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4.7.8. wobec niego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); lub wobec 

którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

4.7.9. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty lub 

oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4.7.10. wydania wobec Wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za 

jego popełnienie wymierzono karierę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą 

niż 3000 złotych; 

4.7.11. wydania wobec Wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych. 

Ofertę złożoną przez Oferenta, wobec którego zachodzą wskazane w punkcie 4 przesłanki wykluczenia uznaje 

się za odrzuconą. 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

5.1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem 

terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy 

złotych i zero groszy). 

5.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

5.2.1. pieniądzu, 

5.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 



 

5.2.3. gwarancjach bankowych; 

5.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 

42, poz. 275 z późn. zm.). 

5.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BZ WBK SA o/Siedlce 

51 1500 1663 1216 6003 1712 0000 z zaznaczeniem „Wadium – ZIP 612-8/2019”. 

5.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia wadium może 

być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez 

Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty. 

5.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z 

ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

5.6. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 5.5., powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji 

lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 5.1., stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz 

Zamawiającego w przetargu na „Adaptację materiałów merytorycznych do formuły e-learningowej (16 

przedmiotów) oraz przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej w ramach projektu: „Zintegrowany 

program Collegium Mazovia” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój” zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji 

(poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą - 30 dni oraz zawierać 

zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej zapłaty wadium na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach przewidzianych ustawie PZP. 

5.7. Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od 

badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot. 

5.8. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 5.4., należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu 

(kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w pkt 8. Opakowanie 

(kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego 

 w pkt 8., z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do oferty. 

5.9. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 

5.10. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert. 

5.11. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP Wykonawców, 

którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w 

tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy 

PZP. 



 

6. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są w sprawach formalnych, 

proceduralnych oraz merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: Agata Jasińska-Wójcicka email: 

ajasinskawojcicka@mazovia.edu.pl Tel: 783121505 

7. FORMA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
7.1. Oferta powinna zawierać następujące informacje, oświadczenia i dokumenty:  

7.1.1. oferowaną cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia w danej części – zgodnie ze 

sposobem określonym w formularzu „OFERTA” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania; 

7.1.2. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zawartą w treści 

formularza „OFERTA”; 

7.1.3. oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – 

Collegium Mazovia – stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania; 

7.1.4. oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z powodów określonych w pkt. 4.7 

zapytania ofertowego – zawarte w treści formularza „OFERTA”; 

7.1.5. „Wykaz usług” potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji szkoleń  – zgodnie 

z wzorem załącznika nr 2 do zapytania ofertowego; 

7.1.6. „Wykaz osób” potwierdzający posiadanie przez te osoby wykształcenia i doświadczenia 

w realizacji szkoleń – zgodnie z wzorem załącznika nr 3 do zapytania ofertowego; 

7.1.7. aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia – zalecane w przypadku osób 

prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; 

7.2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, narzuty na cenę, należne podatki i opłaty, w tym ewentualnie występujący podatek VAT; 

cena ofertowa jest maksymalnym wynagrodzeniem brutto należnym wykonawcy z tytuły realizacji 

umowy; w przypadku osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, cena ofertowa jest 

maksymalnym wynagrodzeniem należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy wraz ze wszystkimi 

pochodnymi wymaganymi wg. przepisów prawa (tzw. koszt całkowity). 

7.3. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia przez ten sam podmiot więcej niż 

jednej oferty, lub oferty na więcej niż jedną część zamówienia (jeżeli Zamawiający nie dopuścił takiej 

możliwości), wszystkie oferty złożone przez danego Oferenta lub oferta złożona na więcej niż jedną część 

zamówienia - zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania i nie będą podlegały ocenie. 

7.4. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje, dokumenty i oświadczenia wymagane przez 

Zamawiającego lub potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego - w szczególności w zakresie 

posiadania wymaganych kompetencji/kwalifikacji. 

7.5. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i podpisana przez osoby 

reprezentujące Oferenta, a jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wskazana w dokumentach rejestrowych 

(pełnomocnik) do oferty musi być dołączony oryginał stosownego pełnomocnictwa. 

7.6. W celu złożenia oferty Oferent zobowiązany jest do skorzystania z przygotowanego formularza 

„OFERTA” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz pozostałych załączników do 

zapytania ofertowego. 



 

8. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 
8.1. Ofertę zawierającą wymagane informacje, oświadczenia i dokumenty oraz podpisaną przez osobę 

upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej 

kopercie oznaczonej nazwą/imieniem i nazwiskiem oferenta z podaniem adresu korespondencyjnego 

oraz oznaczeniem „Oferta dot. zapytania ofertowego nr ZIP 612-8/2019 e-learning”: 

8.1.1. za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, 

ul. Sokołowska 161,08-110 Siedlce,  

8.1.2. lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres Collegium Mazovia Innowacyjna 

Szkoła Wyższa, Biuro Rektora pokój nr A1-015, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce 

  w terminie do dnia 21.01.2020 do godziny 16:00. 

8.2. Oferty niekompletne, nieważne na podstawie odrębnych przepisów lub oferty, które wpłyną po terminie 

nie będą podlegały ocenie i nie zostaną zwrócone Oferentowi. 

9. KRYTERIA OCENY OFERT  
9.1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę według kryteriów oceny, na które składają się: 

9.1.1. cena oferty brutto (C) - 50 % 

9.1.2. jakość wykonania (J) - 30 % 

9.1.3. opieka serwisowa (S) - 20% 

9.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty procentowe w ramach kryteriów oceny dokonując 

wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po przecinku. Łączna liczba punktów przyznanych 

każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg. wzoru: 

P = C + J + S 

gdzie: 

P - łączna liczba punktów przyznanych ofercie wyrażona w % 

C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium Cena oferty brutto  

J – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium Jakość wykonania 

S - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium  Opieka serwisowa 

9.3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała najwyższą sumę punktów P. 

9.4. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty brutto i przyznania punktów zostanie 

zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen 

przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają 

warunki określone w Ogłoszeniu. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto za całość przedmiotu 

zamówienia podaną w Formularzu Ofertowym. Punkty w kryterium będą liczone według wzoru: 

Cena brutto (C) = (najniższa cena brutto/cena brutto badanej oferty) x 50% 

9.5. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium Jakość wykonania i przyznania punktów 

Zamawiający przeprowadzi ocenę ofert na podstawie Koncepcji wykonania zamówienia – załącznik nr 7.  

Punkty w kryterium zostaną przyznane na podstawie  oceny zaprezentowanej przez Oferenta koncepcji 

wykonania zamówienia w kategoriach: 

9.5.1. Makieta modułu: 

- przedstawiono mniej niż 60% docelowych funkcjonalności - 0% 



 

- przedstawiono zostało co najmniej 60% docelowych funkcjonalności -  5% 

- przedstawione zostało co najmniej 80% docelowych funkcjonalności - 10% 

9.5.2. Koncepcja audiowizualna: 

- oferta nie spełnia oczekiwań Zamawiającego - 0% 

- oferta spełnia niektóre oczekiwania Zamawiającego - 2% 

- oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego w stopniu zadowalającym - 5% 

- oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego w pełni - 10% 

- oferta przewyższa oczekiwania Zamawiającego - 20% 

9.6. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium Opieka serwisowa (S): 

- w przypadku zaoferowania opieki od 0 do 12 miesięcy  - 0% 

- w przypadku zaoferowania opieki powyżej 24 miesięcy - 10% 

- w przypadku zaoferowania opieki powyżej 36 miesięcy - 20% 

9.7. Do oceny kryteriów Zamawiający weźmie pod uwagę w szczególności: 

9.7.1. W zakresie oceny makiety modułu: 

- 10 ekranów prostych z treściami statycznymi 

- 1 ekran złożony (plik video) z elementami ścieżki dźwiękowej 

- 1 ekran złożony (animacja) 

- 5 pytań z PreTestu lub PostTestu  (jednokrotny wybór z 3 możliwych odpowiedzi) 

- 3 ekrany ćwiczeniowe (np. krzyżówka, memory, dopasowanie elementów, przypisanie 

elementów, lista wyboru) 

9.7.2. W zakresie oceny koncepcji audiowizualnej: 

- zgodność proponowanej przez Wykonawcę koncepcji z założeniami Zamawiającego 

- przejrzystość modułu wynikająca z rozplanowania poszczególnych elementów 

- dostosowanie koncepcji graficznej do najnowszych trendów projektowania modułów e-

learningowych 

- skorelowanie warstwy wizualnej z charakterem modułu 

- intuicyjność nawigacji 

- układ strony i jej treści prezentujący treści we właściwym układzie, zgodnym z celem 

określonym w SOPZ. 

- odpowiednia prezentacja poszczególnych treści ze względu na ich istotność. 

9.7.3. Przy ocenie ofert w kryterium „Opieka serwisowa" Zamawiający będzie brał pod uwagę 

zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty okres, w którym Wykonawca zapewni 

Opiekę serwisową. 

10. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

10.1. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P) zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

10.2. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle 

informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści tę 

informację na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ . 

10.3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania 

umowy. 

10.4. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym bądź będzie się uchylał 

od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego), 



 

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w przedmiotowym postępowaniu uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej. 

11. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO PRZYSZŁEJ UMOWY 

Do przyszłej umowy zawieranej z wybranym oferentem, wprowadzone zostaną między innymi poniższe zapisy 

dotyczące zasad realizacji umowy, obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego czy 

Instytucji Pośredniczącej/ Instytucji Zarządzającej: 

11.1. Wykonawca będący osobą fizyczną, osobiście wykonujący zadania w projekcie (personel projektu) 

zobowiązany będzie do przestrzegania limitu łącznego zaangażowania zawodowego w realizację 

wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, które nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Limit 

zaangażowania zawodowego, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w 

przypadku stosunku pracy do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami 

lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z 

urlopem bezpłatnym, w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form 

zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach 

własnej działalności gospodarczej poza projektami. 

11.2. Za naruszenie przez Wykonawcę warunków realizacji umowy i wymagań dotyczących realizacji usługi 

określonych w zapytaniu ofertowym i umowie Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne  

w wysokości:  

11.2.1. 10 % wartości kosztów niekwalifikowanych z tytułu nieprzestrzegania przez Wykonawcę limitu 

276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów 

(…) o którym mowa w pkt. 11.1 (powyżej) - w przypadku nałożenia na Zamawiającego przez IZ/IP 

sankcji z tego powodu; 

11.2.2. do 5% wartości brutto umowy za każdy inny przypadek naruszenia warunków umowy, 

w szczególności w sytuacjach:  

- realizacji przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego; 

- nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających realizację Umowy w terminach wskazanych w 

umowie;  

- przedkładania w toku realizacji umowy nierzetelnych, fałszywych oświadczeń lub podrobionych, 

przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie innego oszustwa;  

- innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub 

działań czy zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłową realizację 

Projektu. 

11.3. Umowa zawierać będzie także zapisy:  

11.3.1. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

11.3.2. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość naliczonych i potrąconych kar umownych, na zasadach ogólnych;  

11.4. Umowa w zakresie opisu sposobu rozliczeń i wypłaty wynagrodzenia zawierać będzie zapisy:  

11.4.1. uzależniające wypłatę wynagrodzenia od prawidłowo wystawionego i doręczonego rachunku lub 

faktury; 



 

11.4.2. uzależniającej możliwość wystawienia rachunku lub faktury od dokonania przez Zamawiającego 

ostatecznego odbioru zamówienia potwierdzonego „protokołem odbioru” lub w inny 

uzgodniony przez strony sposób - uprawniający Wykonawcę do wystawienia dokumentów 

rozliczeniowych; 

11.4.3. uzależniające termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy od terminu wpłynięcia na konto 

Zamawiającego środków dofinansowania na realizację Projektu przeznaczonych na pokrycie 

wydatków związanych z realizacją umowy i zastrzegające tym samym możliwe opóźnienia 

w zapłacie wynagrodzenia z tego wynikające; 

12. INNE INFORMACJE 

12.1. Zamawiający zastrzega sobie (przed podpisaniem umowy) możliwość negocjowania ceny z Oferentem, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty w sposób 

nieznaczny przekracza kwotę, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia. 

12.2. W sytuacji, w której Oferent nie wyrazi zgody na negocjowanie ceny do wartości, którą Zamawiający 

dysponuje na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia 

postępowania bez wybrania oferty i unieważnienia postępowania w całości lub części – także bez 

podania przyczyny. 

12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert; 

odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części na każdym etapie – w tym także po 

upływie terminu składania ofert – także bez podania przyczyny. 

12.4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający ma prawo żądać od wybranego Oferenta – pod rygorem 

odstąpienia od podpisania umowy z winy oferenta – przedstawienia dokumentów, w tym także do 

żądania okazania oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego 

opisanych w zapytaniu ofertowym, w szczególności w zakresie posiadania wymaganych kompetencji, 

kwalifikacji i doświadczenia oraz potwierdzających posiadanie niezbędnej zdolności technicznej i 

zawodowej do wykonania zamówienia. 

12.5. Ewentualne pytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego należy kierować do Zamawiającego 

wyłącznie pocztą elektroniczną (np. w treści wiadomości e-mail lub skan formy pisemnej) na adresy e-

mail osoby wskazanej do kontaktów z Zamawiającym w pkt. 5 zapytania, najpóźniej do dnia  15.01.2020 

r.  Odpowiedź zostanie przesłana w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez 

pytającego lub adres poczty elektronicznej nadawcy nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od 

otrzymania pytania. Jeśli pytanie dotyczące treści zapytania wpłynęło po wyznaczonym terminie 

Zamawiający może pozostawić pytanie bez odpowiedzi. 

12.6. Wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu Oferent pokrywa na 

własny koszt i ryzyko, i w związku z tym nie przysługują mu żadne roszczenia wobec Zamawiającego w 

szczególności w przypadku odrzucenia złożonej przez niego oferty. 

12.7. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie oraz nie przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

W imieniu zamawiającego 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1) Formularz „OFERTA” – załącznik nr 1. 



 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2. 

3) „Wykaz osób” – załącznik nr 3. 

4) Wykaz (lista) materiałów szkoleniowych  - załącznik nr 4. 

5) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą 

Wyższą – załącznik nr 5.  

6) „Wykaz usług” – załącznik nr 6. 

7) „Koncepcja wykonania zamówienia” – załącznik nr 7. 

8) „Wzór umowy” – załącznik nr 8. 


