Gdańsk 21.01.2022 r.
Gdańsk,
Zapytanie ofertowe 06/2022/ASPE/FEO
Kierujący zapytanie:
Fundacja Edukacyjna ODiTK
ul. Heweliusza 11, 80-890
890 Gdańsk
NIP: 957-089-71-15,
15, REGON: 193100795
tel.: (058) 321 80 40, e-mail:
mail: fundacjaedukacyjna@oditk.pl
zwana dalej Zamawiającym

1. Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego na
usługę obsługi technicznej /informatycznej/ podczas realizacji wirtualnych wizyt
studyjnych wraz z zapewnieniem platformy do poprowadzenia
prowadzenia wirtualnych wizyt
studyjnych (dla uczestników wizyt oraz prowadzących wizytę) w ramach projektu:
„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”
pilota w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności
określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu
uszu Spójności na lata 2014
2014-2020”.
3. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
4. Niniejsze Zapytanie Ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz
na
stronie
internetowej Zamawiającego: http://fundacjaedukacyjna.oditk.pl, a także jest
dostępne w siedzibie Zamawiającego.
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi technicznej/informatycznej
informatycznej podczas
realizacji 32 (słownie: trzydziest
trzydziestu dwóch) dwudniowych wirtualnych wizyt
studyjnych wraz z zapewnieniem platformy do przeprowadzenia
prowadzenia wirtualnych
wizyt studyjnych w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi – pilotaż””, dalej także „Wizyty”.
2. Wizyty stanowić będą
ą składową cyklu szkoleń dla asystentów uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych [ASPE] i kkadry szkół zatrudniających
ASPE.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. W ramach projektu przeprowadzon
przeprowadzone zostaną maksymalnie 32 dwudniowe
dwudniow wizyty
studyjne planowane w okresie od 07.02.2022r do 31.12.2022r. W każdej z wizyt
studyjnych udział weźmie ok. 230 osób na 1 grupę (uczestnicy oraz prowadzący
wizyty),
ty), z zaznaczeniem możliwości jednoczesnej realizacji maksymalnie 4 grup
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wirtualnych wizyt studyjnych, co łącznie wyniesie ok. 1000
00 uczestników.
2. Ostateczna liczba osób uczestniczących w wizycie studyjnej może ulec zmianie,
przy zachowaniu podziału na 32 wizyty studyjne.
3. Ostateczna liczba uczestników w każdej grupie zostanie przekazana
wyłonionemu Wykonawcy nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem
wizyty studyjnej.
4. Na potrzeby realizacji wirtualnych wizyt studyjnych niezbędne jest zapewnienie
wszystkim uczestnikom wsparcia technicznego// informatycznego podczas
realizacji każdej wirtualnej wizyty studyjnej wraz z zapewnieniem platformy do
prowadzenia wirtualnych wizyt studyjnych
studyjnych.
5. Wizyty studyjne w ramach usługi składają się bloków dwudniowych, będą
realizowane w formule zdalnej (on
(on-line).
line). Jeden dzień szkoleniowy trwać będzie
max. 6 godzin lekcyjnych ((45
45 minutowych) plus przerwy w łącznym wymiarze 60
minut. Rozkład przerw w trakcie szkoleń jest do dyspozycji trenera. Wizyty mogą
być realizowane w godzinach od 8:00 do 19:00.
6. Wizyty studyjne w trybie zdalnym będą prowadzone w czasie rzeczywistym, z
wykorzystaniem
ystaniem połączenia on – line. Oznacza to, że trener prowadzić będzie
spotkanie w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i
utrwalenie treści określonych w scenariuszu Wizyty.
7. Wizyty
izyty będą realizowane zarówno w dni powszednie oraz w weekendy.
8. Liczba uczestników wizyty studyjnej umożliwi wszystkim interaktywną swobodę
udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa
„na żywo”, chat, ankiety, współdzielenie ekranu, podział na grupy, pokoje, itp.).
9. Wykonawca w okresie
resie realizacji Wizyt,, zapewni platformę do prowadzenia zajęć
on – line, która musi zapewniać minimum:
1) Możliwość uczestnictwa poprzez sprzęt z dowolnym systemem operacyjnym;
2) Możliwość uruchomienia wizyty studyjnej na urządzeniu mobilnym;
3) Nieograniczony udział
ział w wizytach wskazanej liczbie uczestników;
4) Transmisję dźwięku i obrazu oraz możliwość prezentacji plików (graficznych,
tekstowych itp.);
5) Możliwość zadawania pytań trenerowi (w formie głosowej i tekstowej);
6) Możliwość wykorzystania podczas wizyty narzędzi edukacyjnych np. Kahoot
Kahoot;
7) Możliwość podzielenia uczestników wizyt na mniejsze grupy;
8) Możliwość potwierdzenia udziału obecności uczestników na wizytach
studyjnych (w formie zarejestrowanego pliku możliwego do odtworzenia,
wydruku, powielenia, itd.)
itd.);
9) Możliwość nagrywania wizyt studyjnych;
10) Brak konieczności instalowania na komputerach uczestników jjakichkolwiek
płatnych aplikacji.
10. Wykonawca zapewni rozwiązania technic
techniczne
zne pozwalające uczestnikom w pełni
zrealizować zakładany program wizyty studyjnej.
11. Wykonawca w okresie realizacji wizyt studyjnych,, zapewni usługę wsparcia
technicznego / informatycznego zarówno dla uczestników wizyt jak i trenerów
(prowadzących wizyty):
):
1) Wsparcie techniczne/informatyczne zapewnione zostanie przez Wykonawcę,
na każdym etapie trwania wizyty studyjnej on – line, w godzinach
godz
od 7:00 do
20:00,
2) Celem wsparcia technicznego/informatycznego podczas realizacji wizyt
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studyjnych będzie:
a. pomoc uczestnikom i trenerom w zainstalowaniu niezbędnych aplikacji,
b. konfiguracja w przeglądarkach do rozpoczęcia wizyty,
c. rozwiązywanie problemów technicznych podczas logowania na platformę,
d. wsparcie merytoryczne dla trenerów i uczestników w zakresie pełnego
wykorzystania
orzystania funkcjonalności platformy,
e. wsparcie w zakresie optymalizacji narzędzi skierowanych do osób z
niepełnosprawnościami,
f. nagrywanie próbki wizyty studyjnej,
g. udokumentowanie obecności uczestników na wizycie studyjnej.
studyjnej
12. Wykonawca jest zobowiązany do
do:
1) Utrzymywania
trzymywania przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia stałego
kontaktu z Zamawiającym, a w szczególności z osobami wskazanymi przez
Zamawiającego w celu należytego i terminowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
2) Przekazania Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy informacji
dotyczących:
a. minimalnych
inimalnych wymagań sprzętowych, jakie musi spełniać komputer
uczestnika,
b. minimalnych
inimalnych wymagań dotyczących parametrów łącza sieciowego, jakim
musi dysponować uczestnik,
c. niezbędnego oprogramowania, umożliwiającego uczestnikom dostęp do
prezentowanych treści i materiałów,
d. okresu
kresu ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w wizycie studyjnej
on – line,
e. instruktażu
nstruktażu w zakresie logowania i obsługi platformy, w celu dalszego
przekazania uczestnikom
zestnikom przez Zamawiającego.
3) Przekazania Zamawiającemu w terminie min. 3 dni roboczych przed
rozpoczęciem każdej wizyty studyjnej – linków do zaplanowanych wizyt dla
trenerów i uczestników oraz danych kontaktowych do osób odpowiedzialnych
za wsparcie techniczne / informatyczne podczas wizyt.
4) Zapewnienie wsparcia techniczno/ informatycznego wirtualnych wizyt
studyjnych w planowanych terminach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiającego
5) Odpowiednie udokumentowanie realizacji wizyty studyjnej co najmniej
poprzez: nagranie fragmentu każdego dnia wizyty (minimum 60 minut a
maksimum 360
60 minut).
6) Udokumentowanie obecności uczestników na wizycie studyjnej,
studyjnej poprzez
wybór co najmniej jednego rozwiązania:
a. wygenerowanie
ygenerowanie listy obecności z systemu,
b. zrobienie Print Screen osób uczestniczących w szkoleniach,
c. wygenerowanie
ygenerowanie raportu dotyczącego zalogowania uczestników.
7) Dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca,
w którym odbyły się wizyty studyjne,, kompletnej dokumentacji potwierdzającej
odbycie wizyt studyjnych dla każdej grupy:
a. dokumentów
okumentów potwierdzających obecność uczestników na wizytach
studyjnych,
b. dokumentów
okumentów potwierdzających udokumentowanie realizacji wizyty
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studyjnej.
8) Wykonawca dokumentujący prowadzon
prowadzoną wizytę studyjną w formie on – line
zobligowany jest do przekazania na nośniku (np. dysk zewnętrzny, pen
pen-drive)
lub w innej formie elektronicznej pełnej dokumentacji potwierdzającej
realizację wizyt on – line, wraz z opisem zgodnie z wytycznymi przekazanymi
przez Zamawiającego.
9) Umożliwienie przeprowadzenia kontroli/monitoringu wizyty studyjnej przez
Zamawiającego lub Instytucję Pośredniczącą/Zarządzającą czy jednostki
kontrolujące w dowolnym terminie.
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Pierwsze cztery wizyty Zamawiający zaplanował
planował na dni: od 07 do 11 lutego
2022r.,, z zastrzeżeniem iż w dniach od 08 do 10 lutego będą realizowane dwie
Wizyty równolegle. Terminy kolejnych wizyt zostaną na bieżąco ustalane, a
Wykonawca zostanie o nich poinformowany z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.
2. Do 3 dni roboczych przez terminem każde
każdej wizyty studyjnej Zamawiającemu
przysługuje
guje prawo zmiany terminu lub odwołania Wizyty.. W takim przypadku
Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów za odwołane Wizyty.
III. Określenie przedmiotu zamówienia według Kodów CPV/ Kod zamówienia
według Wspólnego Słownika Zamówień:
72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
79951000-5 - Usługi w zakresie organizowania seminariów
IV. Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny
spełniania tych warunków:


O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który wykaże, że spełnia
warunek udziału w postepowani
postepowaniu
u w zakresie zdolności technicznej oraz posiada
wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. dysponuje lub
będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu
zamówienia w zakresie świadczenia usługi wsparcia technicznego/
informatycznego podczas wirtualnych wizyt studyjnych,, tj. co najmniej 2 osobami,
które posiadają:
 co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji usług z zakresu wsparcia
technicznego i/lub informatycznego lub usług o zbliżonym charakterze dla
minimum 500 uczestników jednocześnie.
2. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postepowaniu
wykonawca musi złożyć wraz of
ofertą stosowne oświadczenie. Ocena spełnienia
warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę
Oświadczenia o dysponowaniu osobami odpowiedzialnymi za wsparcie
techniczne /informatyczne podczas wizyt studyjnych (załącznik nr 3) i dokonana
zostanie zgodnie z formułą „spełni
„spełnia – nie spełnia”.
Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy
rozumieć osoby samozatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą na
własny rachunek, pracowników lub inne osoby fizyczne zatrudnione na
podstawie umów o pracę lub cywiln
cywilnoprawnych,
oprawnych, a także osoby, które aktualnie
nie są związane z wykonawcą, jednakże zobowiążą się do realizacji usługi na
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rzecz Wykonawcy jako pracownik lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Z możliwości realizacji zamówienia wyklucza się podmioty, które pow
powiązane są z
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobieni
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku
ww. powiązań – załącznik nr 1.
V. Kryteria oceny ofert/kryteria wyboru :
1. Oferty spełniające kryterium dopuszczające zostaną poddane ocenie kryteriów
oceny ofert.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną oraz
doświadczeniem
Wykonawcy
w
zakresie
wsparcia
a
technicznego
/informatycznego podczas wizyt studyjnych/szkoleń/konferencji.
Kryterium
Waga
(%)
Cena ofertowa
80 %
Możliwości kadrowe

20 %

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz
uzyska największą ilość punktów obliczonych wg wzoru:
P = OPc + OPd
gdzie:
P – całkowita liczba punktów;
OPc – ocena punktowa za kryterium: „Cena ofertowa”
OPd - ocena punktowa za kryterium: „„Możliwości kadrowe”
Sposób obliczenia ceny:
 cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie brutto;
 cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w ty
tym
m wszelkie narzuty po stronie
Wykonawcy, podatki itp. oraz koszty użytkowania sprzętu wykorzystywanego
do realizacji objętych zamówieniem zadań. W szczególności w przypadku
podatników VAT cena powinna zawierać podatek VAT (jeśli dotyczy), a w
przypadku osób
b fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena
powinna zawierać wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem społecznym,
emerytalnym i zdrowotnym (w przypadku osób fizycznych, nieposiadających z
innego źródła przychodu w wysokości co najmniej naj
najniższej krajowej
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(nieposiadających ubezpieczeń społecznych itp. z innego tytułu) kwota brutto
oznacza kwotę z pełnymi składkami społecznymi oraz ubezpieczeniem
zdrowotnym).
cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen,
cena nie ulegnie zmianie
ianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia,
w kryterium „Cena ofertowa” zostanie zastosowany wzór:

𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
𝑥 80
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
4. Kryterium „Możliwości
Możliwości kadrowe
kadrowe”:
 Dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu
zamówienia w zakresie świadczenia usługi wsparcia technicznego/
informatycznego podczas wirtualnych wizyt studyjnych, ponad ilość minimalną
wymaganą przez Zamawiającego, tj. więcej niż 2 osobami, które posiadają:
 co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji usług z zakresu wsparcia
technicznego i/lub informatycznego lub usług o zbliżonym charakterze dla
minimum 500 uczestników jednocześnie
jednocześnie.
 Zamawiający przyzna
yzna Wykonawcy w niniejszym kryterium po 10 punktów za
każdą dodatkową osobę (ponad wymagane minimum), spełniając
spełniającą powyższy
warunek.
 Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 pkt. (2 dodatkowe osoby
ponad wymagane minimum = 20 punktów),
 Ocena
cena kryterium dokonana zostanie na podstawie zestawienia w załączniku
nr 3 Oświadczenie dotyczące kryterium oceny ofert
ofert.
 w kryterium „Możliwości
Możliwości kadrowe
kadrowe”” zostanie zastosowany wzór:
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡
𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =

𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑧𝑛𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑚𝑢 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑤𝑐𝑦
𝑥 20
𝑚𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
5. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z ww. kryteriami.
6. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =

VI. Oferta powinna zawierać:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
ofertę,, przygotowaną w języku polskim,
w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferty w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub sporządzone w formie cyfrowego
odwzorowania dokumentu oferty (skanu) należy przesłać pocztą e-mail
e
na adres:
mkuligowska@oditk.pl
2. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze (zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego).
3. Do oferty należy dołączyć:
- Oświadczenie
o
braku
powiązań
(osobowych
i
kapitałowych)
z Zamawiającym (zał. 1 do Zapytania Ofertowego), dla Wykonawcy;
- Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami odpowiedzialnymi za
wsparcie techniczne /informa
/informatyczne podczas wizyt studyjnych oraz
Oświadczenie wykonawcy dotyczące kryterium oceny ofert wg. Wzoru
(załącznik nr 3).
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4. Oferty złożone w innej formie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
5. Oferta musi być podpisana przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela
lub przedstawicieli Wykonawcy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz
częściowych.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat, od dnia udzielenia
Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień n
na
a usługi polegające na
powtórzeniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania o wartości do
50% wartości zamówienia podstawowego;
8. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach
dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego.
VII. Sposób i miejsce złożenia oferty:
1. Podpisaną przez Wykonawcę ofertę należy przesłać pocztą e
e-mail na adres:
mkuligowska@oditk.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Fundacja
Edukacyjna ODiTK,, 80
80-890
890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. Wykonawca powinien załączyć do oferty
pełnomocnictwo, o ile uprawnienie osoby do reprezentowania podmiotu nie
wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
2. W przypadku
zypadku ofert składanych za pośrednictwem operatorów pocztowych
decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zaleca
się,
by oferty opatrzyć
nagłówkiem
„Zapytanie
ofertowe
06/2022/ASPE/FEO” odpowiednio w tytule maila (forma elektroniczna) lub na
kopercie (forma pisemna).
VIII. Szczegółowa procedura Postępowania Ofertowego:
1. Ocenie poddane zostaną oferty spełniające warunki określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym. Pozostałe oferty zostaną odrzucone.
2. Podstawowym sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,
Oferentami do czasu ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty jest
korespondencja e-mail,
mail, a w wypadkach uzasadnionych korespondencja za
pośrednictwem operatora poczto
pocztowego.
3. Wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiającego będą dostarczane Wykonawcom w formie wiadomości e
e-mail – z
adresu e-mail
mail Zamawiającego: mkuligowska@oditk.pl - na wskazany przez
Wykonawców adres e
e-mail, odpowiednio w treści
reści pytania, wiadomości,
wskazanych danych kontaktowych itd.
4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Zapytania Ofertowego wysyłając zapytanie na adres email wskazany w pkt. 5
powyżej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocz
niezwłocznie,
nie, nie później niż 2 dni przed
upływem
terminu
składania
ofert,
pod
warunkiem,
że
wniosek
o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści
Zapytania Ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja
o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie
opublikowana na stronie internetowej, n
na
a której zostało pierwotnie opublikowane
Zapytanie Ofertowe tj. www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
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6.

7.
8.

9.

oraz będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności jeżeli
wprowadzone zmianyy lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą tego
wymagały zmiany treści ofert.
Złożenie Oferty w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem postanowień zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
Poza przypadkami wskazanymi
kazanymi w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający odrzuca
Ofertę Wykonawcy w sytuacji, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego,
b) nie spełnia warunków określonych przez Zamawiającego, w tym udziału w
Postępowaniu
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczci
nieuczciwej konkurencji
urencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie stanowią oczywistej omyłki,
f) Wykonawca nie dokona uzupełnienia dokumentów Oferty w terminie
wskazanym przez Zamawiającego lub nie dokona miarodajnych wyjaśnień, o
które zwrócił Zamawiający.
Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynęła żadna oferta, minął
termin związania wszystkich złożonych ofert, lub wpłynęły tylko oferty
podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z
postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, lub gdy
Zamawiający podejmie decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.

IX. Opis warunków zawarcia umowy
1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców o wyborze ofert
i przystąpi do podpisywania um
umowy cywilnoprawnej z wyłonionym Wykonawcą.
Wykonawc
2. W szczególności w umowie znajdą się zapisy dotyczące:
a) obowiązku poddania się przez Wykonawcę kontroli ze strony Zamawiającego,
Ministerstwa Edukacji i Nauki lub innych organów kontrolnych,
b) przekazania praw autorskich majątkowych do wypracowanego w ramach
niniejszego zamówienia materiału na rzecz Zamawiającego,
c) zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
d) kar umownych na
a wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę,
e) podwykonawstwa,
f) obowiązku zachowania poufności,
g) warunków odstąpienia od umowy,
h) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie p
publicznym,
ublicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia
ia wiadomości o tych okolicznościach
okolicznościach,
3. Przyjęcie niniejszych postanowień stanowi istotny warunek przyjęcia oferty.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
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zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośró
spośród
pozostałych ofert.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
zawartej z Wykonawcą umowy w zakresie:
a) zmiany lub przedłużenia terminu realizacji usługi w przypadku wystąpienia
zmiany okresu realizacji projektu, wydłużenia czasu trwania etapu realizacji
projektu, zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego – z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego lub których przyczyn nie można było
przewidzieć na etapie formułowania Zapytania Ofertowego,
b) wynikającym z ewentualnych zmian postanowień umowy o dofinansowanie
Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –
2020 dokonanych na wniosek Instytucji Pośredniczącej i/ lub Instytucji
Zarządzającej, jak również w sytuacjach wynikających ze zmian przepisów
prawa powszechnie
owszechnie obowiązującego,
c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu
realizacji Projektu wypływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej
niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji
Projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania Projektu.
X. Informacje końcowe
1. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od
wyniku niniejszego postępowania.
2. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki
odwoławcze.
3. Poprzez złożenie oferty oferent akceptuje warunki postępowania wskazane w
niniejszym Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zzawarcia
awarcia umowy w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego przystąpienia do realizacji zamówienia
maksymalnie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania.
W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy
z zamawiającym, za
zamawiający
mawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą, który
w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę
punktów.
6. Informacja na temat RODO zawarta jest w załączniku nr 4 do Zapytania
ofertowego.
7. Wynagrodzenie za realizację usługi będzie współfinansowane w ramach Osi
Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji, działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 2014
2014-2020.
XI. Lista załączników
1.
2.
3.
4.

Formularz o braku powiązań z Beneficjentem
Beneficjentem.
Formularz ofertowy.
Oświadczenie Wykonawcy
Klauzula informacyjna RODO
RODO.
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Załącznik
ałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 06/2022/ASPE/FEO

……………….……….. dnia…………………..
Wykonawca:
Nazwa/ Imię i Nazwisko: ……………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
Oświadczam/oświadczamy, że na dzień złożenia oferty dotyczącej zapytania
ofertowego nr 06/2022/ASPE/FEO
/2022/ASPE/FEO nie zachodzi żadne z poniżej przedstawionych
powiązań z Zamawiającym (czyli osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem proc
procedury wyboru
Wykonawcy):
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c. pełnieniu funkcji czło
członka
nka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa),
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy.

………………………………………………………….
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 06/2022/ASPE/FEO

FORMULARZ OFERTOWY

1. Zamawiający:
Fundacja Edukacyjna ODiTK
ul. Heweliusza 11, 80
80-890 Gdańsk
NIP: 957-089-71-15
15
REGON: 193100795
tel.: (058) 321 80 40, e
e-mail: fundacjaedukacyjna@oditk.pl
2.
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa/ Imię i Nazwisko Wykonawcy:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Adres:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
PESEL:
NIP:
Regon:

3.

Cena za realizację zamówienia:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 06/2022/ASPE/FEO oferuję realizację
przedmiotu umowy za następującą cenę:
Cena
brutto
za
obsługę Cena brutto za obsługę techniczno/
techniczno/
informatyczną
1 informatyczną 32 wizyt studyjnych
wizyty studyjnej

Razem cena realizacji usługi: ..…………..… zł (słownie zł: ………………… )
Powyższa cena przedstawia pełny koszt dl
dla
a Zamawiającego za realizację
zamówienia. Cena wskazana powyżej jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie
koszty wykonania zamówienia. Cena brutto obejmuje wszystkie koszty ponoszone w
związku z wykonaniem umowy, m.in. należności względem ZUS, US.
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4.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Oświadczenia Wykonawcy:
Oświadczam/y, że spełniam/
spełniam/-y
y wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego,
dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Zapytaniu
Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do ni
nich żadnych
zastrzeżeń.
Oświadczam/y, iż całość niniejszego zamówienia wykonana zostanie zgodnie
z treścią Zapytania Ofertowego.
Oświadczamy, iż akceptujemy zakres projektowanych istotnych postanowień
umowy, o których mowa w Części IX pkt 2 i 5 Zapytania Ofertowego.
ertowego.
W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję/jemy się do zawarcia
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązek informacyjny przewidziany
w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlament
Parlamentu
u Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie
chronie danych osobowych), wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub
pośrednio (osoby trzecie) pozyskałem/liśmy i udostępniłem/liśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofert
Data i Podpis
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
……..……………………………

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 12

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 06/2022/ASPE/FEO

Wykonawca:
Nazwa/ Imię i Nazwisko: ……………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
I.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 06/2022/ASPE/FEO niniejszym oświadczam,
że:
dysponuję lub do dnia zawarcia umowy o realizację przedmiotu zamówienia będę
dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia
w zakresie świadczenia usługi wsparcia technicznego/ informatycznego pod
podczas
wizyt studyjnych, tj. co najmniej 2 osobami, które posiadają:
- co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji usług z zakresu wsparcia
technicznego i/lub informatycznego lub usług o zbliżonym charakterze dla minimum
500 uczestników jednocześnie
jednocześnie.
Data i Podpis
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
……..……………………………
II.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 06/2022/ASPE/FEO niniejszym oświadczam,
że dysponuję następującą liczbą osób które będą uczestniczyć w wykonaniu
przedmiotu zamówienia w zakresie świadczenia usługi wsparcia technicznego/
informatycznego podczas wirtualnych wizyt studyjnych, ponad ilość minimalną
wymaganą przez Zamawiającego, tj. więcej niż 2 osobami
osobami,, które posiadają:
posiada
 co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji usług z zakresu wsparcia
technicznego i/lub informatycznego lub usług o zbliżonym charakterze dla
minimum 500 uczestników jednocześnie
jednocześnie.
 Nie dotyczy
 1 dodatkowa osoba
 2 dodatkowe osoby
Właściwe pole powyżej należy oznaczyć znakiem X.
Data i Podpis
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
……..……………………………
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 06/2022/ASPE/FEO
Klauzula informacyjna w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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”, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest, Fundacja Edukacyjna ODiTK, ul.
Heweliusza 11, 80-890
890 Gdańsk (Administrator).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b),
c) i f) RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym prowadzonym
w procedurze wyboru Wykonawcy i dalej w związku z realizowaną umową.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmio
podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w oparciu o
ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów
ogólnych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz obowiązku
Administratora do przechowywania dokumentacji wynikających z przepisów
prawa lub zawartych umów.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania
umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego
zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie
współpracy pomiędzy ww. stronami;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych d
decyzje
ecyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
ponieważ
aż nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
- 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. b) i c) RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
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10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych
powinny być kierowane do administratora danych, na dane kontaktowe
wskazane w pkt 1 powyżej.
Data i Podpis
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
……..……………………………
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