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Wrocław, dnia 17.09.2021 roku 
 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
Biuro Projektów we Wrocławiu  
ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław 
 
 
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 06/2021/CM 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

 
Dostęp do platformy e-learningowej i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
platformy zawierającej treści dydaktyczne z  5 obszarów kompetencji cyfrowych poziom A 
oraz B zgodnie z ramą DIGCOMP, oraz podstawowej wiedzy i umiejętnościach 
programowania i projektowania graficznego dla 610 uczestników w wieku szkolnym (10-18 
lat) oraz pracowników GOK. 
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1. ZAMAWIAJĄCY 
 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
 
Biuro Projektów we Wrocławiu  
ul. Ruska 61/34, 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 wybór wykonawcy usługi, który zapewni przez okres 15 m-cy 
nadzór i dostęp do platformy e-lerningowej dla 610 uczestników szkoleń, w tym: 

 dla 10 pracowników GOK,; 

 Dla 600 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (10-18 lat) zamieszkujących lub uczących się we 
Wrocławiu oraz  

 dodatkowego dostępu dla Zamawiającego,  8 trenerów, audytorów (wazie wymogów kontroli 
zewnętrznej),  

zawierającej treści dydaktyczne z wszystkich 5 obszarów kompetencji cyfrowych poziom A oraz B zgodnie 
z ramą DIGCOMP -Digital Competence Framework, a także w zakresie podstawowej wiedzy i 
umiejętnościach programowania i projektowania, udostępnionych na platformie w ramach zadania: 
 

Zapewnienie dostępu do platformy e-learningowej i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
platformy zawierającej treści dydaktyczne z wszystkich 5 obszarów kompetencji cyfrowych poziom A oraz 
B zgodnie z ramą DIGCOMP -Digital Competence Framework, a także w zakresie podstawowej wiedzy i 
umiejętnościach programowania i projektowania graficznego dla 610 uczestników : 600 dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym (10-18 lat) zamieszkujących lub uczących się we Wrocławiu oraz 10 pracowników GOK. 
 
 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

 
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

80420000-4 Usługi e-learning 

72212931-4 Usługi opracowywania oprogramowania szkoleniowego 

92312210-6 Usługi świadczone przez autorów 

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 
internetowe i wsparcia. 
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Wymagania ogólne/zakres zamówienia: 

1. Usługa obejmuje dostęp do platformy e-learningowej oraz nadzór nad jej prawidłowym 
funkcjonowaniem, przez okres 15 miesięcy wraz z opracowanymi i udostępnionymi materiałami i 
narzędziami dydaktycznymi z zakresu kompetencji cyfrowych (TIK), podstaw projektowania oraz 
programowania  w sumie  dla 600 dzieci i młodzieży (10-18 lat) z Wrocławia, 10 pracowników GOK, 
8 trenerów, audytorów (wazie wymogów kontroli zewnętrznej), a także zapewnienie miejsca na 
platformie na dodatkowe własne materiały Zamawiającego z możliwością ich przekazania tylko dla 
użytkowników z dostępem opłaconym przez Zamawiającego. 

2. Poprzez platformę e-learningową rozumie się platformę umieszczoną na zewnętrznym serwerze 
umożliwiającym bezpieczny i nielimitowany dostęp dla użytkowników z wykupionym kontem 
dostępowym, która jest gotowym narzędziem zawierającym merytorykę i narzędzia 
umożliwiającym samokształcenie poprzez uzupełnienie wiedzy i/lub nabycie nowej wiedzy. 

3. Platforma musi zapewniać pełną optymalizację dla popularnych przeglądarek internetowych 
dostępnych obecnie na rynku typu: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome. 

4.  Platforma musi gwarantować poprawne działanie na następujących urządzeniach: desktop, tablet, 
smartfon, pracujących na różnych systemach operacyjnych, co najmniej Microsoft Windows, 
Android, Apple, iOS. 

5. Platforma e-learningowa musi umożliwiać implementacje dodatkowych treści m.in. materiałów 
dydaktycznych, ankiet, prezentacji multimedialnych itp., musi dopuszczać umieszczanie 
dokumentów zewnętrznych w formatach przynajmniej: *.doc, *.docx, *.xls, *.txt, *.pdf, *.jpg, 
*.ppt., przekazywanych przez zamawiającego, w ustalonym czasie – maksymalnie 2 dni roboczych 
od momentu przekazania ich przez zamawiającego. 

6. Platforma e-learningowa musi spełniać minimalny standard dostępności WCAG 2.0. 
7. Platforma e-learningowa musi być intuicyjna, łatwa w obsłudze oraz przyjazna dla użytkownika. 

Obsługa merytoryczna oraz używanie przez osoby szkolące się nie powinno wymagać posiadania 
specjalistycznej wiedzy informatycznej.  

8. Platforma e-learningowa musi umożliwiać komunikację minimum na poziomie asynchronicznym 
(forum, wiadomości email, FAQ). 

9. Platforma e-learningowa musi posiadać co najmniej funkcjonalności określone w załączniku numer 
3. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wsparcia technicznego polegającego na: 
a) stałym monitoringu funkcjonowania platformy, awaryjnego rozwiązywania ewentualnych 

problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu, wykrycia/zgłoszenia usterki;  
b) stałej obsłudze platformy umożliwiającej korzystanie z jej pełnej funkcjonalności przez 24 

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez minimum 610 uczestników jednocześnie przez okres 
15 miesięcy. 

11. Wykonawca umożliwi bezpłatny dostęp do platformy przez cały okres trwania projektu, który może 
zostać wydłużony maksymalnie do dnia 31.12.2023r. oraz zarchiwizowanie platformy łącznie z 
materiałami przez okres minimum 6 miesięcy od zakończenia realizacji projektu w celu kontroli 
przez Instytucję Pośredniczącą. 

12. Szczegółowy podział tematyki materiałów dydaktycznych jakie muszą być zaimplementowane na 
platformie e-learningowej został określony w Specyfikacji Minimum. 

13. Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu strukturę zawartości platformy (merytoryczny opis 
zawartości/struktury platformy) z podanym adresem Internetowym platformy jako załącznik 
własny do formularza ofertowego. 

14. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: 
a. złoży ofertę wraz z wymaganymi załącznikami  
b. posiada zaplecze kadrowe oraz techniczne umożliwiające wykonanie zamówienia, zgodnie 

z wymaganiami minimalnymi opisanymi w pkt 7.1. 
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SPECYFIKACJA MINIMUM 

 
Szczegółowy podział tematyki materiałów i narzędzi dydaktycznych jakie muszą być zaimplementowane 
na platformie e-learningowej dla 600 uczniów w wieku 10-18 lat z obszaru rozwoju kompetencji 
cyfrowych 
 

Lp.  Nazwa materiałów 
dydaktycznych 

specyfikacja - wymagania minimalne jednostka Forma 

1. EDUKACJA ON-LINE 
 
 

Udostępniona platforma musi zawierać materiały i narzędzia 

dydaktyczne umożliwiające samokształcenie. 

 

Minimalny zakres tematyczny: 

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 Standard wymagań kompetencji 

cyfrowych dot. Działania 3.2 „innowacyjne rozwiązania na rzecz 

aktywizacji cyfrowej” w ramach programu operacyjnego polska 

cyfrowa 2014-2020) do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

Informacje dodatkowe: 

Wykonawca zapewnia: 

● Dostęp do narzędzia/platformy  

● Stały monitoring funkcjonowania i obsługę platformy: 

techniczny nadzór nad funkcjonalnością, stały monitoring, 

bieżąca obsługa, działania awaryjne 

● Przygotowanie i implementacja materiałów dydaktycznych 

Materiał 
dydaktyczny na 
minimum 30h 
nauki 

minimum 
600 
uczestników 
jednocześnie 
przez okres 
15 miesięcy 

2 KORZYSTANIE Z 
CYFROWYCH 
USŁUG NA 
ZAAWANSOWANY
M POZIOMIE  
 
 

Udostępniona platforma musi zawierać materiały i narzędzia 

dydaktyczne umożliwiające samokształcenie. 

 

Minimalny zakres tematyczny: 

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 Standard wymagań kompetencji 

cyfrowych dot. Działania 3.2 „innowacyjne rozwiązania na rzecz 

aktywizacji cyfrowej” w ramach programu operacyjnego polska 

cyfrowa 2014-2020) do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

Informacje dodatkowe: 

Wykonawca zapewnia: 

● Dostęp do narzędzia/platformy  

● Stały monitoring funkcjonowania i obsługę platformy: 

techniczny nadzór nad funkcjonalnością, stały monitoring, 

bieżąca obsługa, działania awaryjne 

● Przygotowanie i implementacja materiałów dydaktycznych 

Materiał 
dydaktyczny na 
minimum 30h 
nauki 

minimum 
600 
uczestników 
jednocześnie 
przez okres 
15 miesięcy 
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3 KOMPETENCJE 
MEDIALNE 
 

Udostępniona platforma musi zawierać materiały i narzędzia 

dydaktyczne umożliwiające samokształcenie. 

 

Minimalny zakres tematyczny: 

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 Standard wymagań kompetencji 

cyfrowych dot. Działania 3.2 „innowacyjne rozwiązania na rzecz 

aktywizacji cyfrowej” w ramach programu operacyjnego polska 

cyfrowa 2014-2020) do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

Informacje dodatkowe: 

Wykonawca zapewnia: 

● Dostęp do narzędzia/platformy  

● Stały monitoring funkcjonowania i obsługę platformy: 

techniczny nadzór nad funkcjonalnością, stały monitoring, 

bieżąca obsługa, działania awaryjne 

● Przygotowanie i implementacja materiałów dydaktycznych 

Materiał 
dydaktyczny na 
minimum 30h 
nauki 

minimum 
600 
uczestników 
jednocześnie 
przez okres 
15 miesięcy 

4 BEZPIECZNE 
ZACHOWANIA W 
SIECI 

Udostępniona platforma musi zawierać materiały i narzędzia 

dydaktyczne umożliwiające samokształcenie. 

 

Minimalny zakres tematyczny: 

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 Standard wymagań kompetencji 

cyfrowych dot. Działania 3.2 „innowacyjne rozwiązania na rzecz 

aktywizacji cyfrowej” w ramach programu operacyjnego polska 

cyfrowa 2014-2020) do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

Informacje dodatkowe: 

Wykonawca zapewnia: 

● Dostęp do narzędzia/platformy  

● Stały monitoring funkcjonowania i obsługę platformy: 

techniczny nadzór nad funkcjonalnością, stały monitoring, 

bieżąca obsługa, działania awaryjne 

● Przygotowanie i implementacja materiałów dydaktycznych 

Materiał 
dydaktyczny na 
minimum 30h 
nauki 

minimum 
600 
uczestników 
jednocześnie 
przez okres 
15 miesięcy 

5 DOSTĘPNOŚĆ 
ZASOBÓW 
CYFROWYCH 
ONLINE - 
PROBLEMATYKA 
DOSTĘPNOŚCI 
SERWISÓW, 
PORTALI, 
PUBLIKACJI 

Udostępniona platforma musi zawierać materiały i narzędzia 

dydaktyczne umożliwiające samokształcenie. 

 

Minimalny zakres tematyczny: 

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 Standard wymagań kompetencji 

cyfrowych dot. Działania 3.2 „innowacyjne rozwiązania na rzecz 

aktywizacji cyfrowej” w ramach programu operacyjnego polska 

cyfrowa 2014-2020) do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

Materiał 
dydaktyczny na 
minimum 30h 
nauki 

minimum 
600 
uczestników 
jednocześnie 
przez okres 
15 miesięcy 
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Informacje dodatkowe: 

Wykonawca zapewnia: 

● Dostęp do narzędzia/platformy  

● Stały monitoring funkcjonowania i obsługę platformy: 

techniczny nadzór nad funkcjonalnością, stały monitoring, 

bieżąca obsługa, działania awaryjne 

● Przygotowanie i implementacja materiałów dydaktycznych 

 
 

SPECYFIKACJA MINIMUM 
 
Szczegółowy podział tematyki materiałów i narzędzi dydaktycznych jakie muszą być zaimplementowane 

na platformie e-learningowej dla 600 uczniów w wieku 10-18 lat z obszaru projektowanie graficzne z 
wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, projektowanie i realizacja np.: serwisów internetowych czy gier 

mobilnych 
 

Lp. Nazwa szkolenia specyfikacja - wymagania minimalne jednostka Forma 

1. PROJEKTOWANIE 
GRAFICZNE Z 
WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI 
CYFROWYCH oraz 
PROJEKTOWANIE I 
REALIZACJA NP.: 
SERWISÓW 
INTERNETOWYCH 
CZY GIER 
MOBILNYCH. 
 

Udostępniona platforma musi zawierać materiały i narzędzia 

dydaktyczne umożliwiające samokształcenie. 

 

Minimalny zakres tematyczny: 

- Wprowadzenie do projektowania oraz zapoznanie z 

interfejsem wybranego darmowego i powszechnego 

oprogramowania do projektowania 

graficznego/projektowania gier mobilnych/serwisów 

internetowych 

- Podstawowe funkcje wybranych darmowych 

programów 

- Tworzenie projektów graficznych/ projektowania gier 

mobilnych/serwisów internetowych 

- praktyczne zastosowanie oprogramowania takiego jak 

np.:: CANVA, iPiccy, Inkscape, Vectr; Piktochart; Blender; 

Sculptri, itp. 

- Praktyczne wykorzystanie darmowych kreatorów stron 

www np. weebly, webnode; i tworzenia gier np.: Unity, 

GDevelop 4, Kodu Game Lab itp. 

 

Informacje dodatkowe: 

Wykonawca zapewnia: 

● Dostęp do narzędzia/platformy  

Materiał 
dydaktyczny 
na minimum 
40h nauki 

minimum 
600 
uczestników 
jednocześnie 
przez okres 
15 miesięcy 
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● Stały monitoring funkcjonowania i obsługę platformy: 

techniczny nadzór nad funkcjonalnością, stały monitoring, 

bieżąca obsługa, działania awaryjne 

● Przygotowanie i implementacja materiałów dydaktycznych 

 

 
SPECYFIKACJA MINIMUM 

 
Szczegółowy podział tematyki materiałów i narzędzi dydaktycznych jakie muszą być zaimplementowane 

na platformie e-learningowej dla 600 uczniów w wieku 10-18 lat z obszaru programowanie w różnych 
językach uwzględniające różne poziomy zaawansowania 

 

Lp. Nazwa szkolenia specyfikacja - wymagania minimalne jednostka Forma 

1. PROGRAMOWANIE 
W RÓŻNYCH 
JĘZYKACH 
 

Udostępniona platforma musi zawierać materiały i narzędzia 

dydaktyczne umożliwiające samokształcenie. 

 

Minimalny zakres tematyczny: 

 Wprowadzenie do programowania oraz zapoznanie z 

interfejsem wybranego darmowego i powszechnego 

oprogramowania do programowania 

 Podstawy programowania w różnych językach m.in. 

JavaScript, Java, Pythona, C++; SQL itp. 

 Podstawowe funkcje wybranych darmowych 
programów np.: PixBlocks; Code Combat; Scratch; 

Hacked;  Code Academy; Solo Learn lub podobnych w 
zależności od wybranego przez Wykonawcę. 
 

Efekty szkolenia: 

 umiejętność zmiany proste funkcje oprogramowania i 
aplikacji (ustawienia podstawowe) 

 umiejętność wprowadzania pewne zmiany do 

oprogramowania i aplikacji (ustawienia zaawansowane, 

podstawowe zmiany w programach). 

 umiejętność wprowadzania zmiany w (otwartym) 

oprogramowaniu, zmieniać, modyfikować, pisać kod 

źródłowy,  

 umiejętność kodowania i programowania w kilku 
językach,  

 znajomość najbardziej kluczowych funkcje w 
programach. 

 znajdywanie prostych rozwiązań programistycznych 

 poszukiwanie różnic pomiędzy językami programowanie 

Materiał 
dydaktyczny 
na minimum 
60h nauki 

minimum 
600 
uczestników 
jednocześnie 
przez okres 
15 miesięcy 
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 wykonanie 1-2 zadań programistycznych 

 stworzenie własnego projektu (gr. zaawansowane) 

 
 

Informacje dodatkowe: 

Wykonawca zapewnia: 

 Dostęp do narzędzia/platformy  

 Stały monitoring funkcjonowania i obsługę platformy: 

techniczny nadzór nad funkcjonalnością, stały monitoring, 

bieżąca obsługa, działania awaryjne 

 Przygotowanie i implementacja materiałów dydaktycznych 

 
 

SPECYFIKACJA MINIMUM 
 
Szczegółowy podział tematyki materiałów i narzędzi dydaktycznych jakie muszą być zaimplementowane 
na platformie e-learningowej dla 10 pracowników GOKów – gminnych ośrodków kultury we Wrocławiu 

z obszaru rozwoju kompetencji cyfrowych. 
 

 

Lp
.  

Nazwa szkolenia specyfikacja - wymagania minimalne jednostka Forma 

1. INFORMACJA  
 
 

Udostępniona platforma musi zawierać materiały 

i narzędzia dydaktyczne umożliwiające samokształcenie. 

 

Minimalny zakres tematyczny: 

1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji 

Identyfikacja, lokalizacja, wyszukiwania, zapisywanie, 

organizacja informacji cyfrowej – w zależności od 

istotności i potrzeb. 

1.2 Ocena informacji 

Gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna 

ocena informacji. 

1.3. Przechowywanie i wyszukiwanie informacji 

Zapisywanie i przechowywanie informacji w celu 

łatwiejszego wyszukiwania i organizowania informacji i 

danych. 

 

Informacje dodatkowe: 

Wykonawca zapewnia: 

 Dostęp do narzędzia/platformy  

 Stały monitoring funkcjonowania i obsługę 

platformy: techniczny nadzór nad funkcjonalnością, 

Materiał 
dydaktycz
ny na 
minimum 
35 h nauki 

minimum 10 
uczestników 
jednocześnie 
przez okres 
15 miesięcy 
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stały monitoring, bieżąca obsługa, działania 

awaryjne 

 Przygotowanie i implementacja materiałów 

dydaktycznych 

2 KOMUNIKACJA: 
 
 

Udostępniona platforma musi zawierać materiały 

i narzędzia dydaktyczne umożliwiające samokształcenie. 

 

Minimalny zakres tematyczny: 

2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i 

aplikacji 

Interakcja przez różne aplikacje i urządzenia cyfrowe, 

rozumienie, jak przebiega komunikacja w środowisku 

cyfrowym, umiejętność wyboru właściwych narzędzi 

komunikacji elektronicznej, poruszanie się między różnymi 

formatami komunikacji elektronicznej, dostosowywanie 

strategii komunikacji do potrzeb odbiorców. 

2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami 

Dzielenie się z innymi informacjami i zasobami, aktywna 

postawa wobec dzielenia się wiedzą, materiałami, 

zasobami i występowania jako pośrednik, umiejętność 

cytowania i włączania nowych informacji do posiadanego 

zasobu wiedzy. 

2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 

Wykorzystanie TIK i mediów do pracy zespołowej, 

wspólnego tworzenia wiedzy, treści i zasobów. 

2.5 Netykieta 

Świadomość i znajomość norm obowiązujących w 

interakcjach online, świadomość różnic kulturowych, 

umiejętność ochrony siebie i innych osób przed 

zagrożeniami mogącymi wynikać z komunikacji w sieci, 

umiejętność wypracowania strategii radzenia sobie z 

niewłaściwymi zachowaniami w komunikacji online. 

2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową 

Tworzenie i kształtowanie tożsamości cyfrowej (jednej lub 

kilku) oraz zarządzania nią, umiejętność ochrony własnej 

reputacji, umiejętność zarządzania danymi dostępnymi 

przez różne konta i aplikacje. 

 

Informacje dodatkowe: 

Wykonawca zapewnia: 

 Dostęp do narzędzia/platformy  

 Stały monitoring funkcjonowania i obsługę 

platformy: techniczny nadzór nad funkcjonalnością, 

Materiał 
dydaktycz
ny na 
minimum 
35 h nauki 

minimum 10 
uczestników 
jednocześnie 
przez okres 
15 miesięcy 
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stały monitoring, bieżąca obsługa, działania 

awaryjne 

 Przygotowanie i implementacja materiałów 

dydaktycznych 

3 TWORZENIE TREŚCI: 
 
 

Udostępniona platforma musi zawierać materiały 

i narzędzia dydaktyczne umożliwiające samokształcenie. 

 

Minimalny zakres tematyczny: 

3.1 Tworzenie treści 

Tworzenie treści w różnych formatach, w tym 

multimedialnych, edytowanie i poprawianie treści 

stworzonych samodzielnie lub przez innych, twórcze 

wyrażanie siebie przez media i technologie cyfrowe. 

3.2 Integracja i przetwarzanie treści 

Zmienianie, przetwarzanie i łączenie istniejących treści w 

celu stworzenia nowego, oryginalnego i relewantnego 

przekazu. 

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 

Rozumienie, jakie jest zastosowanie prawa autorskiego i 

licencji do informacji i treści. 

3.4 Programowanie 

Wprowadzanie ustawień, programowanie zmian, 

programowanie aplikacji, tworzenie oprogramowania, 

programowanie urządzeń, rozumienie zasad 

programowania, rozumienie, co kryje się pod pojęciem 

programowania. 

 

Informacje dodatkowe: 

Wykonawca zapewnia: 

 Dostęp do narzędzia/platformy  

 Stały monitoring funkcjonowania i obsługę 

platformy: techniczny nadzór nad funkcjonalnością, 

stały monitoring, bieżąca obsługa, działania 

awaryjne 

 Przygotowanie i implementacja materiałów 

dydaktycznych 

Materiał 
dydaktycz
ny na 
minimum 
35 h nauki 

minimum 10 
uczestników 
jednocześnie 
przez okres 
15 miesięcy 

4 BEZPIECZEŃSTWO: 
 
 

Udostępniona platforma musi zawierać materiały 

i narzędzia dydaktyczne umożliwiające samokształcenie. 

 

Minimalny zakres tematyczny: 

4.1 Narzędzia służące ochronie 

Ochrona własnych urządzeń, świadomość zagrożeń i 

niebezpieczeństw online, znajomość ustawień 

bezpieczeństwa. 

Materiał 
dydaktycz
ny na 
minimum 
35 h nauki 

minimum 10 
uczestników 
jednocześnie 
przez okres 
15 miesięcy 
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4.2 Ochrona danych osobowych 

Rozumienie warunków świadczenia usług, aktywna 

ochrona danych osobowych, szanowanie danych 

osobowych innych osób, ochrona przed oszustwami, 

zagrożeniami i przemocą online. 

 

Informacje dodatkowe: 

Wykonawca zapewnia: 

 Dostęp do narzędzia/platformy  

 Stały monitoring funkcjonowania i obsługę 

platformy: techniczny nadzór nad funkcjonalnością, 

stały monitoring, bieżąca obsługa, działania 

awaryjne 

 Przygotowanie i implementacja materiałów 

dydaktycznych 

5 ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW: 
 
 

Udostępniona platforma musi zawierać materiały 

i narzędzia dydaktyczne umożliwiające samokształcenie. 

 

Minimalny zakres tematyczny: 

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych 

Identyfikowanie problemów technicznych i ich 

rozwiązywanie (od drobnych napraw po złożone 

trudności). 

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do 

rozwiązywania problemów 

Ocena własnych potrzeb w zakresie zasobów, narządzi i 

rozwoju kompetencji, umiejętność dopasowania potrzeb i 

możliwych rozwiązań, dostosowanie narzędzi do 

indywidualnych potrzeb, krytyczna ocena możliwych 

rozwiązań i narzędzi cyfrowych. 

5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystanie technologii 

Innowacyjne podejście do TIK, aktywne uczestniczenie we 

wspólnym tworzeniu nowych technologii i multimediów, 

wyrażanie siebie z wykorzystaniem mediów cyfrowych, 

tworzenie wiedzy i rozwiązywanie problemów przy 

wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji 

cyfrowych 

Rozumienie, które obszary własnych kompetencji 

wymagają rozwinięcia, wspieranie innych osób w 

rozwijaniu ich kompetencji, bycie na bieżąco z rozwojem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 

Informacje dodatkowe: 

Materiał 
dydaktycz
ny na 
minimum 
35 h nauki 

minimum 10 
uczestników 
jednocześnie 
przez okres 
15 miesięcy 
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Wykonawca zapewnia: 

 Dostęp do narzędzia/platformy  

 Stały monitoring funkcjonowania i obsługę 

platformy: techniczny nadzór nad funkcjonalnością, 

stały monitoring, bieżąca obsługa, działania 

awaryjne 

 Przygotowanie i implementacja materiałów 

dydaktycznych  

 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ JEGO REALIZACJI 
 

1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu pt. 
„CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”  nr POPC.03.02.00-00-
0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa”  Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020       

2. Przyjęte zakres wsparcia (wskazane w dokumentacji) zostały użyte jako zakres minimum, w celu 
opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie 
zakresów 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. 

3. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania oferenta, 
którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia szczegółowych dokumentów 
poświadczających wykazane doświadczenie oraz parametry narzędzi, niezbędnych do 
przeprowadzenia wsparcia. 

 

5. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 

5.1 Termin rozpoczęcia realizacji zadania - nie później niż do 04.10.2021 r.  

5.2 Planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach: 

● opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 

● opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi, w tym działania 
siły wyższej, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy, 

● wystąpi konieczność zmian terminów określonych w szczególności w dokumentacji, spowodowana 
obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie i która wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

● wystąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy 
konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami 
uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją. 

6. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 
Zamawiający dopuszcza wzrost wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 
zamówienia publicznego określonego w umowie). Zamówienie uzupełniające polegać będzie na przyznaniu 
dodatkowych dostępów do platformy e-learningowej, jeśli wsparciem zostanie objętych więcej niż 610 
uczestników projektu oraz w sytuacji dysponowania środkami. Zamawiający zastrzega, że realizacja 
zamówienia uzupełniającego odbywać się będzie na warunkach określonych w zamówieniu pierwotnym. 
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7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu: 
 
7.1.1. Posiadają materiały i narzędzia dydaktyczne zaimplementowane na platformie e-learningowej 

zgodne z 5 obszarami ramy DIGCOMP przedstawionymi w Specyfikacji Minimalnej, a także w zakresie 

szkolenia z zakresu programowania i projektowania. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku 

Wykonawca powinien przedłożyć strukturę zawartości platformy (merytoryczny opis zawartości/struktury 

platformy) z podanym adresem Internetowym platformy, jako załącznik własny.   

W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania kryteriów w przedłożonych poświadczeniach 

Zamawiający uzna je za niespełnione. 

7.1.2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i merytorycznym. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające 
funkcjonalności platformy e-learningowej we wskazanym zakresie, co stanowi Załącznik nr 3.  

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wykonujących zamówienia o ile uzna, że osoby te 
niewłaściwie realizują zamówienie. W takim przypadku Zamawiający pisemnie uzasadni, dlaczego żąda 
zmiany osób realizujących zamówienie oraz wskaże termin na dokonanie zmiany.    

7.1.3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. (załącznik nr 4). 
Wykonawca nie może posiadać zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz Urzędu Skarbowego – odpowiednie oświadczenie własne należy załączyć do oferty. 
 
7.1.4. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 
 

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 
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 oświadczeń i dokumentów wskazanych przez 
Zamawiającego (pkt. 13. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4 oraz 5) 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje 
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 
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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 towarów 
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 
10.1. Wykonawca w zakresie zadania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 200,00 zł. 
 
10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy 
przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym 
Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 
10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa Banku: Bank BGŻ BNP Paribas, 

Numer rachunku: 49 1600 1462 0008 3707 5024 4001, Tytuł przelewu: „Wadium dla 

ZO_6_2021_CM” 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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. 

10.4. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu 
związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 
10.5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni 
dokument, nie spięty w całość z ofertą. 
10.6 Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na poniższych zasadach: 
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a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, 

b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, 

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert, 

d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez 

wykonawcę, 

e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

● odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych  

w ofercie i niniejszym zapytaniu ofertowym, 

● zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
11.1. Oferty należy składać do dnia 27.09.2021 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 
składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 
11.2. Miejsce składania ofert: 
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, do godz. 10:00 
b) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 10:00 
c) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego:  
d) Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. ul. Hoża 1, 60-591 Poznań lub Biuro projektu: ul. 
Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 10:00 
e) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: j.jedrzejczyk@firs.org.pl do godz. 10:00 
11.3 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, wzór dla wszystkich zadań: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 60% 

2 Czas usunięcia wykrytych/zgłoszonych usterek 40% 

 
 
12.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 12.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

12.2.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

12.2.2. Sposób oceny zadania: 
 

Nr 
kryterium 

WZÓR  

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 



Projekt  „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOK-ów” 
realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 

16 
    FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

Biuro projektu:  
ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław                                   
tel. 71 72 42 298, www.firs.org.pl 

 

 
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 60 pkt. 

2 Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
- usuwanie wykrytych/zgłoszonych usterek: 
a. w czasie równym lub krótszym niż 4 godziny od wykrycia/zgłoszenia usterki. W 

przypadku wystąpienia poważniejszego problemu, związanego z aplikacjami, czas jego 
rozwiązania może zostać wydłużony maksymalnie do 16 godzin roboczych – 40 pkt. 

b. w czasie powyżej 4 godzin do 6 godzin od wykrycia/zgłoszenia usterki. W przypadku 
wystąpienia poważniejszego problemu, związanego z aplikacjami, czas jego rozwiązania 
może zostać wydłużony maksymalnie do 16 godzin roboczych – 20 pkt. 

c. w czasie powyżej 6 godzin od wykrycia/zgłoszenia usterki. W przypadku wystąpienia 
poważniejszego problemu, związanego z aplikacjami, czas jego rozwiązania może zostać 
wydłużony maksymalnie do 16 godzin roboczych – 0 pkt. 

 
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 40 pkt. 

 
12.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 
12.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
13.1. Oferty należy składać do dnia 27.09.2021 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 
składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 
13.2. Miejsce składania ofert: 
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, do godz. 10:00 
b) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz.10:00 
c) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego:  
d) Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. ul. Hoża 1, 60-591 Poznań lub Biuro projektu: ul. 
Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 10:00 
e) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: j.jedrzejczyk@firs.org.pl do godz. 10:00 
 
13.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
 
13.4 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty drogą 
elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane własnoręcznie przez wykonawcę). 
 

13.5 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)- jeden egzemplarz. 

2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego wraz 
z załącznikami: 

a) Strukturę zawartości platformy (merytoryczny opis zawartości/struktury platformy) 
z podanym adresem Internetowym platformy jako załącznik do składanej oferty – wzór 
Oferenta – jeden egzemplarz. 

b) Oświadczenie o braku zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz Urzędu Skarbowego – jeden egzemplarz- wzór Oferenta. 
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3. Oświadczenie Wykonawcy o funkcjonalności platformy e-learningowej zawierające nazwę 
platformy/oprogramowania/narzędzia oraz fakt jej bezpłatnego udostępnienia uczestnikom 
projektu stanowiące Załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego  – jeden egzemplarz . 

4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania stanowiące załącznik nr 4 do 
Zapytania Ofertowego. – jeden egzemplarz. 

 

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  
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie  w następujących okolicznościach:  

a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o zamówienie, jak 
również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu 
płatności jest konieczna, 
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji 
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ 
na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby Zamawiającego lub 
uczestników projektu, 
c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych bądź ze względu na 
zmianę okresu realizacji projektu lub ze względu na interes Zamawiającego nie będzie możliwości 
realizacji przedmiotu zamówienia w założonym terminie. 
 

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 i/lub części 
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 5 dni od wezwania do podpisania umowy 
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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 11.09.2019 
r. Prawo zamówień publicznych. 
 

16.8  Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 
 

16.9  Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 22.09.2021 roku 
mailowo na adres j.jedrzejczyk@firs.org.pl  lub telefonicznie 578 604 958, 71 72 42 298. 

 
16.10 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

 
17. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
 
17.1 Zamawiający informuje, że umowa, przedmiotem której będzie świadczeniu usług objętych niniejszym 

zapytaniem ofertowym, będzie przewidywała kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

17.2 Przewidujące karę umowną w wysokości do 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy: 

- w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami 

umowy oraz bez zachowania należytej staranności (przy czym wysokość kary będzie stopniowalna 

proporcjonalnie w zależności od poziomu realizacji wskaźników); 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  

- za opóźnienie w realizacji usług - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

 
17.3 Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 

wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

17.4 Określające Wykonawcę jako podmiot, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

18. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
18.1  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 uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
RODO: 

a.  Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający 
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
 

18.2 Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu 
 
18.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia na  
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Dostęp do platformy e-learningowej i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
platformy zawierającej treści dydaktyczne z  5 obszarów kompetencji cyfrowych poziom A 
oraz B zgodnie z ramą DIGCOMP, oraz podstawowej wiedzy i umiejętnościach 
programowania i projektowania graficznego dla 610 uczestników w wieku szkolnym (10-18 
lat) oraz pracowników GOK. 
(zapytanie ofertowe nr 06/2021/CM) prowadzonym w ramach zasady konkurencyjności,  
 
18.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania, 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,  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 
 
18.5 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),   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 

18.6 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 Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
- Załącznik nr 2_Formularz ofertowy 
- Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy o funkcjonalności platformy e-learningowej 
- Załącznik nr 4_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 
- Załącznik nr 5_ Standard wymagań kompetencji cyfrowych dot. Działania 3.2 „innowacyjne rozwiązania 

na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach programu operacyjnego polska cyfrowa 2014-
2020) 

 


