Projekt „PWP-Kompleksowy PROGRAM ROZWOJOWY dla VI LO w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim realizowany
w oparciu o adaptacje włoskich rozwiązań w nauczaniu na etapie szkoły średniej” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim zwana
dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostarczenie oprogramowania w ramach
realizowanego projektu „„PWP – Kompleksowy PROGRAM ROZWOJOWY dla VI LO w ZSP
nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim realizowany w oparciu o adaptacje włoskich rozwiązań
w nauczaniu na etapie szkoły średniej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego
traktowania. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 2/2014
(dotyczy zakupu licencji oprogramowania edukacyjnego)

I. ZAMAWIAJĄCY
Piotrkowska Fundacja im. A.F. Modrzewskiego
ul. Słowackiego 7/9, 97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 771-26-61-397, REGON: 592293549, KRS: 0000210385

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu pakietu licencji
oprogramowania dotyczącego edukacji wraz z dostawą do siedziby zamawiającego,
w ramach projektu „„PWP – Kompleksowy PROGRAM ROZWOJOWY dla VI LO
w
ZSP
nr
2
w
Piotrkowie
Trybunalskim
realizowany
w
oparciu
o adaptacje włoskich rozwiązań w nauczaniu na etapie szkoły średniej”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizator Projektu: Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. J. Słowackiego 7/9, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel./faks (44) 647-77-98, e-mail: biuro@szkola.info.pl

Projekt „PWP-Kompleksowy PROGRAM ROZWOJOWY dla VI LO w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim realizowany
w oparciu o adaptacje włoskich rozwiązań w nauczaniu na etapie szkoły średniej” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2.

Wspólny słownik zamówień:
Kod CPV-48000000-8 -Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Kod CPV -72268000- 1 Usługi dostawy oprogramowania

3.

4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 Zakup licencji oprogramowania do diagnozy potencjału zawodowego
dedykowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Memo Graph Pro
lub równoważne
 Zakup licencji oprogramowania do diagnozy potencjału edukacyjnego
dedykowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Memo Graph Edu
lub równoważne
 Zakup licencji interaktywnego narzędzia kursowego realizującego możliwość
interakcyjnych schematów nauczania, dedykowanego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych – Smart Learner lub równoważne
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.09.2014 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.
3.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
biuro@szkola.info.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 97-300
Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 7/9 do dnia 26.06.2014 r.
2. Ocena ofert
zostanie
dokonana
w dniu
27.06.2014 r., a wyniki
i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem
www.szkola.info.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.

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

Realizator Projektu: Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. J. Słowackiego 7/9, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel./faks (44) 647-77-98, e-mail: biuro@szkola.info.pl
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.szkola.info.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU








Wdrożenie w przeciągu ostatnich 3 lat oprogramowania do diagnozy potencjału
zawodowego
w minimum 3 projektach dotyczących szkolnictwa na etapie szkoły średniej (w załączniku
do oferty należy dołączyć zestawienie zawierające nazwy projektów, liczbę wdrożonych
licencji, rok wdrożenia)
Wdrożenie w przeciągu ostatnich 3 lat oprogramowania do diagnozy potencjału
edukacyjnego
w minimum 3 projektach dotyczących szkolnictwa na etapie szkoły średniej (w załączniku
do oferty należy dołączyć zestawienie zawierające nazwy projektów, liczbę wdrożonych
licencji, rok wdrożenia)
Wdrożenie w przeciągu ostatnich 3 lat interaktywnych narzędzi kursowych realizujących
możliwość interakcyjnych schematów nauczania w minimum 3 projektach dotyczących
szkolnictwa na etapie szkoły średniej (w załączniku do oferty należy dołączyć zestawienie
zawierające nazwy projektów, liczbę wdrożonych licencji, rok wdrożenia)
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.
2.

Cena - 50%
Liczba wdrożonych licencji oprogramowania będącego przedmiotem oferty (zgodnie
z załącznikami) – 50 %

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.szkola.info.pl
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
Lilla Łaska – koordynator projektu
mail: biuro-9.1.2@szkola.info.pl
telefon: 44 647 77 98

Realizator Projektu: Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. J. Słowackiego 7/9, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel./faks (44) 647-77-98, e-mail: biuro@szkola.info.pl

