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1. ZAMAWIAJĄCY 

 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
 
Biuro projektu we Wrocławiu  
ul. Ruska 61, lok. 34, 50-079 Wrocław 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Celem prowadzonego postępowania jest podwyższenie jakości kształcenia klas zawodowych poprzez 
rozbudowę bazy sprzętowej pracowni zawodowych. Podniesienie jakości kształcenia wpłynie na 
zwiększenie szans absolwentów kierunków zawodowych na rynku pracy.  
 
Rodzaj zamówienia: Dostawy 
Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w oprogramowanie dla obsługi 
turystycznej i programy multimedialne 
 
Podział na zadania: 

1. Doposażenie szkolnej pracowni zawodowej – oprogramowanie dla obsługi turystycznej 
2. Doposażenie szkolnej pracowni zawodowej – programy multimedialne 

 
Wymagania wobec Wykonawcy: 
 
W zakresie zadania nr 1 (oprogramowanie dla obsługi turystycznej): 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych w oprogramowanie dla obsługi 

turystycznej), które zostało szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1.  
2. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia 

ono wymagania określone przez normy europejskie.  
3. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie powinno posiadać instrukcje użytkowania 

w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.   
4. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie będzie pełniło m.in. funkcje dydaktyczne i będzie 

wykorzystane w celach edukacyjnych (w celu nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej). Jakość i 
parametry oferowanego oprogramowania muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w 
trakcie nauki zawodu.  

5. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi być fabrycznie nowe,  wolne od obciążeń 
prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Atesty, deklaracje zgodności itp. do 
produktów zostaną dołączone do sprzętów (jeśli dotyczą).   
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6. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy musi być 
zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownika.   

7. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy musi  posiadać 
dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim  

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionego 
oprogramowania łącznie z instalacją na komputerach Partnera Zamawiającego i/lub krótkim 
instruktażem instalacyjnym, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy 
wskazanych przez Zamawiającego. Oprogramowanie będzie dostarczone do lokalizacji w 
Głogowie - placówka szkolna.  

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia 
i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany oprogramowania na oprogramowanie wolne od 
wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.  

10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.  
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oprogramowania zgodnego z opisem zawartym 

w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załącznik nr 2A do Zapytania Ofertowego. 
 

SPECYFIKACJA – ZADANIE 1 (oprogramowanie dla obsługi turystycznej) 

1.  oprogramowanie dla obsługi turystycznej (wersja edukacyjna) – na 13 stanowisk 

Specyfikacja (wymagania minimalne)/ 

Najważniejsze funkcje 

Wielofunkcyjny system rezerwacyjny dla biura podrózy -  w wersji 
edukacyjnej dla szkół (przeznaczona wyłącznie do użytku 

edukacyjnego), posiadający następujące cechy/ funkcje: 
 możliwość przedstawiania kilku ofert jednocześnie  
 wyszukiwarka ofert i porównywanie ofert rożnych 

touroperatorów 
 podpowiadanie alternatywnych lotnisk itp. 
 koszyk przejrzanych ofert 
 drukowanie ofert 
 obrazki i wszystkie dane katalogowe, opisy ofert 

wszystkich touroperatorów 
 informacje o krajach, lotniskach, pogodzie 
 możliwość symulacji rezerwacji samolotów liniowych  
 wykres najlepszych cen 
 wyszukiwanie, sortowanie, porównywanie i 

filtrowanie ofert po cenie za osobę i po cenie 
całkowitej  

Zastosowanie: Laptopy multimedialne / Komputery stacjonarne 

Rodzaj licencji na min. 13 stanowisk 

Typ licencji: Edukacyjna do użytku w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. 
Określenie podmiotów licencji nastąpi na poziomie podpisania 
umowy) 

Rodzaj wersji oprogramowania: nośnik CD/DVD lub elektroniczna wersja oprogramowania 

Okres ważności licencji: min. 24  miesiące 
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W zakresie zadania nr 2 (programy multimedialne): 

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych w programy 
multimedialne, które zostało szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 2.  

2. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi posiadać znak CE potwierdzający, 
że spełnia ono wymagania określone przez normy europejskie.  

3. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie powinno posiadać instrukcje użytkowania 
w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.   

4. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie będzie pełniło m.in. funkcje dydaktyczne 
i będzie wykorzystane w celach edukacyjnych (w celu nauki zawodu w szkole 
ponadgimnazjalnej). Jakość i parametry oferowanego oprogramowania muszą być 
dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.  

5. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi być fabrycznie nowe,  wolne od 
obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Atesty, deklaracje 
zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów (jeśli dotyczą).   

6. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy musi być 
zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownika.   

7. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy musi  
posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku 
polskim  

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionego 
oprogramowania łącznie z instalacją na komputerach Partnera Zamawiającego i/lub 
krótkim instruktażem instalacyjnym, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i 
dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Oprogramowanie będzie dostarczone do 
lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna.  

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu 
zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany oprogramowania na 
oprogramowanie wolne od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności 
dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.  

10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.  
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oprogramowania zgodnego z opisem 

zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załącznik nr 2B do Zapytania 
Ofertowego. 

 
SPECYFIKACJA – ZADANIE 2 (programy multimedialne) 

1.multimedialny atlas geograficzny świata: sztuk 1 
 

Specyfikacja (wymagania minimalne): 
 

- edukacyjny program multimedialny,  do  nauczania geografii. 
- składający się z min. 20 interaktywnych map ogólnogeograficznych i tematycznych 

Wersja językowa  : polska 

Współpraca z system operacyjnym: Windows 7 32-bity oraz 64-bity  

Dokument załączony do oferty: Do oferty należy dołączyć Kartę katalogową oprogramowania lub 
Specyfikację techniczną oprogramowania, pozwalającą na 
weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji 
minimum (podpisany wydruk) 
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- zgodny z nową podstawą programową, odpowiedni do nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym 
- może być używany za pomocą komputera, projektora czy tablicy interaktywnej 
- posiadający następujące cechy: 

- możliwość tworzenia własnych map 
- dostosowująca się skala - przeliczająca się w zależności od powiększenia 
- możliwość doposowania skali do wielkości ekranu czy tablicy 
- lokalizacja na mapie głównej wyświetlanego obszaru 
- możliwość tworzenia własnych notatek przypisanych do danej mapy 
- możliwość wydruku mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym 
- warstwy interaktywne zawierające materiał ilustracyjny, animacje, definicje, ciekawostki 

- zawierający mapy o tematyce: 
- geopolitycznej (m.in. podział polityczny, mapa konturowa) 
- fizycznej (m.in. ukształtowanie powierzchni, geologia i tektonika, hydrografia, strefy klimatyczne) 
- biogeograficznej (m.in. formacje roślinne, krainy zoogeograficzne, ochrona bioróżnorodności) 
- ekonomicznej (m.in. PKB i rozwój gospodarczy, transport, przemysł, rolnictwo) 
- demograficznej (m.in. rozmieszczenie ludności, migracje) 

- licencja na okres min. 24 miesięcy, na min. 13 stanowisk  
- nośnik CD/DVD lub elektroniczna wersja oprogramowania 
- polska wersja językowa 
- współpraca z system operacyjnym: Windows 7 32-bity oraz 64-bity 
 
Do oferty należy dołączyć Kartę katalogowę produktu lub Specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającą na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany 
wydruk) 

2.multimedialny atlas i przewodnik po polskich parkach narodowych i innych formach ochrony przyrody w 
Polsce: sztuk 1 
 

Specyfikacja (wymagania minimalne): 
 

- edukacyjny program multimedialny, zwierający interaktywny atlas i przewodnik  
- zgodny z nową podstawą programową, odpowiedni do nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym  
- moze być używany za pomocą komputera, projektora czy tablicy interaktywnej 
- możliwość wydruku wszystkich treści i map w formacie A4 
- zawierający następujące elementy: 
     1) moduł poglądowy 

- interaktywny oraz opisowy materiał dydaktyczny przedstawiający różnorodne formy i sposoby 
ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych: 

 przedstawienie najważniejszych form ochrony przyrody w Polsce, ich definicje i rozróżnienie; 

 zasady zachowywania się i ograniczenia w obrębie różnych obszarów chronionych, znaczenie 
tablic informacyjnych i znaków zakazów; 

 opis poszczególnych parków narodowych, ich historii, położenia, najważniejszych walorów i 
chronionych gatunków; 

 projektowane parki narodowe  

 interaktywny mini-atlas z zaznaczonymi parkami narodowymi, ich otulinami, parkami 
krajobrazowymi, rezerwatami biosfery MaB, obiektami wpisanymi na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO; 

2) moduł atlasowy i ćwiczeniowy 
- pakiet interaktywnych map ćwiczeniowych oraz ćwiczenia, testy i quizy na temat różnych form 
ochrony przyrody w Polsce 
- możliwość tworzenia własnych map 
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3) moduł obudowy metodycznej 
- opis atlasu i przewodnika, wskazówki metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji 

- licencja na okres min. 24 miesięcy, na min. 13 stanowisk  
- nośnik CD/DVD lub elektroniczna wersja oprogramowania 
- polska wersja językowa 
- współpraca z system operacyjnym: Windows 7 32-bity oraz 64-bity 
 
Do oferty należy dołączyć Kartę katalogowę produktu lub Specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającą na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany 
wydruk) 

 
 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ JEGO REALIZACJI 
 
4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2). 

4.2. Przyjęte typy oprogramowania, materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) 

zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

uprawniony jest do przedstawienia w ofercie oprogramowania, materiałów i urządzeń 

równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem 

wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania 

równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie 

gorsze niż produkty podane przykładowo. 

4.3. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo do:  

a. wezwania oferenta, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia 

szczegółowych kart/specyfikacji zaoferowanych sprzętów i oprogramowania. 

b. prawo do wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonej oferty 

4.4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu 

RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4.5. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

48931000-3 Pakiety oprogramowania szkoleniowego 

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

 
5. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 
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Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych. 
 
6. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż 
24.10.2019 
 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu: 

7.2. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej objętej niniejszym postępowaniem. 

7.3. Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

7.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/lub 2 w standardzie 

minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji. 

7.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia (załącznik nr 3). 

7.6. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków sprzętowych, patentów lub 

pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty 

równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. 

Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie 

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie 

wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego. 

 

8. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

 

8.1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

b. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji 

c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 
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d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1) 

8.2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który: 

a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, 

a niezgodność ma charakter istotny 

b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą wszystkich oświadczeń i dokumentów wskazanych 

przez Zamawiającego (w pkt.13. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt. 4) 

c. przedstawi nieprawdziwe informacje 

d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

e. złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi) 

8.3. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu 

środki ochrony prawnej. 

 
 
9. RAŻĄCO NISKA CENA 
 
9.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia 

(powiększonej o podatek od sprzętów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

a. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających 

warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) 

b. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów 

9.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W 

przypadku gdy oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, 

Zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie 

złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 

że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
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11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
11.1. Oferty należy   składać do dnia 19.09.2019r. 
11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone  

Wykonawcom bez ich otwierania. 
11.3. Miejsce składania ofert:  
osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61, lok. 34, 50-079 Wrocław do  godz. 14:00 

lub 
− pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego  (adres: ul. Ruska 61, lok. 34, 50-079 Wrocław) do 
godz. 14:00 

lub 
− pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59 

11.4. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania. 
 
12. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB 

PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 
 
12.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 
 
Zadanie nr 1 (oprogramowanie dla obsługi turystycznej): 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 

Termin dostawy  zamówienia od dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą: 

 

a. równy lub krótszy niż 10 dni 
kalendarzowych 

20% 

b. równy lub dłuższy niż 11 dni 
kalendarzowych 

0% 

 
 
Zadanie 2 (programy multimedialne) 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 

Termin dostawy  zamówienia od dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą: 

 

a. równy lub krótszy niż 10 dni 
kalendarzowych 

20% 

b. równy lub dłuższy niż 11 dni 
kalendarzowych 

0% 
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12.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 12.1. kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 
 
Zadanie nr 1 (oprogramowanie dla obsługi turystycznej): 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(
𝐂𝐦𝐢𝐧

𝐂𝐨𝐟
) × 𝟏𝟎𝟎 × 𝐰𝐚𝐠𝐚 

gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie: 
a. równym lub krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt 
b. równym lub dłuższym niż 11 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt 

 
 
Zadanie 2 (programy multimedialne) 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(
𝐂𝐦𝐢𝐧

𝐂𝐨𝐟
) × 𝟏𝟎𝟎 × 𝐰𝐚𝐠𝐚 

gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie: 
c. równym lub krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt 
d. równym lub dłuższym niż 11 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt 

 
 
12.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym 

zadaniu. 
12.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
13.1. Oferty należy składać do dnia 19.09.2019r. 
− osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61, lok. 34, 50-079 Wrocław do  godz. 14:00 

lub 
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− pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja 
Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Ruska 61, lok. 34, 50-079 Wrocław) do godz. 14:00 
lub 

− pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59 
 

13.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
13.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty 

drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę). 
13.4. Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj:  

 
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania 

(stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) 
2. W zakresie: 
zadania nr 1 (oprogramowanie dla obsługi turystycznej) 
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2A do Zapytania Ofertowego 
b. Karta katalogowa oprogramowania lub Specyfikacja techniczna oprogramowania, pozwalająca na 

weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk) 
 
i/lub zadania nr 2 (programy multimedialne) 
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2B do Zapytania Ofertowego 

dla multimedialnego atlasu geograficznego świata: 
b. Karta katalogowa oprogramowania lub Specyfikacja techniczna oprogramowania, pozwalająca na 

weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk) 
dla multimedialnego atlasu i przewodnika po polskich parkach narodowych i innych formach 
ochrony przyrody w Polsce: 

c. Karta katalogowa oprogramowania lub Specyfikacja techniczna oprogramowania, pozwalająca na 
weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk) 

 
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do 

Zapytania Ofertowego) 
 

 
 
14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 
14.1. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z       

    prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących 
norm. 

14.2. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego 
zamówienia. 

14.3. Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 

 
15. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY  
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W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu 
właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu 
do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 

losowych 
b. zabezpieczenia i kar umownych,  
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego 

określonego w umowie). 
 
16. INFORMACJE DODATKOWE 

 
16.1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

16.2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania 

ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to 

konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

16.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych 

omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 

16.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w 

postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 

16.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub 

pojedynczego zadania/ zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu 

podpisania umowy z wykonawcą. 

16.6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania 

umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, 

którego oferta była następna w kolejności. 

16.7. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

16.8. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

16.9. Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do 17.09.2019 roku 

osobiście, mailowo na adres i.boguszynska@firs.org.pl, telefonicznie  795 076 469, 71 724 22 98. 

16.10.  Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich 

wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

 
17. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
17.1. Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej RODO: 

17.2. administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z 

realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 

ramach RPO WD 2014-202, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę ul. 

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50114 Wrocław; 

17.3. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych 

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest 

minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 

Warszawa,  

17.4. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – oraz 

podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, 

17.5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Dostarczenie doposażenia szkolnej 

pracowni zawodowej w oprogramowanie dla obsługi turystycznej i programy multimedialne 

(zapytanie ofertowe nr 19/2019/GAZ) prowadzonym w ramach zasady konkurencyjności, 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania,  

17.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia,   

17.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

17.8. posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** 

**(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),   
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

17.9. nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
 
Załącznik nr 1  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca 
Załącznik 2A  Formularz ofertowy – Zadanie 1 
Załącznik 2B  Formularz ofertowy – Zadanie 2 
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 
 
 


