Projekt „Dobry start – kompleksowy program rozwojowy dla Technikum Budowy Maszyn im. Powstańców Śląskich w ZSP nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe - zakup oprogramowania do projektu

05.09.2013 r.

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim zwana dalej
Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostarczenie oprogramowania w ramach
realizowanego projektu „Dobry start – kompleksowy program rozwojowy dla Technikum Budowy
Maszyn im. Powstańców Śląskich w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim dofinasowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego”.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego
traktowania. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
I. Informacje ogólne
Zamawiający:
Piotrkowska Fundacja im A.F. Modrzewskiego
ul. Juliusza Słowackiego 7/9
97-300 Piotrków Tryb.
tel.: 44 647 77 98, 44 649 83 87
fax: 44 647 77 98
strona internetowa: www.szkola.info.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Kod CPV - 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Kod CPV-72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
1. Zakup 192 licencji do platformy English Pro- Vocabulary lub jemu rówonoważny, dla nauki
języka angielskiego dla uczniów klas I, II, III, IV technikum.
2. Zakup 192 licencji Memo-Graf Edu lub jemu równoważny, z zakresu ukierunkowania
edukacyjno-personalnego.
Lider 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 „Dobry start – kompleksowy program rozwojowy dla Technikum Budowy Maszyn im. Powstańców Śląskich w ZSP nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Zakup 54 licencji do narzędzia Equal Business Planner PL lub jemu równoważny, rozwijający
umiejętności przedsiębiorczości i inicjatywności uczniów.
4. Zakup 44 licencji do narzędzia Memo-graph Pro lub jemu równoważny, z zakresu
ukierunkowania edukacyjno-zawodowego uczniów.
5. Zakup 44 licencji do narzędzia Smart Learner PL lub jemu równoważny, rozwijający
umiejętności poruszania się na rynku pracy uczniów.
Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 19.09.2013 r. o godz. 15.00. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data jego
wysłania.
Załączniki:
1. Pełna treść zamówienia.
2. Załącznik nr 1- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych.
3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią wiedzą, potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz kadrą.
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Projekt „Dobry start – kompleksowy program rozwojowy dla Technikum Budowy Maszyn im.
Powstańców Śląskich w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim dofinasowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego”.

Piotrków Trybunalski 05.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Piotrkowska Fundacja im A. F. Modrzewskiego w Piotrkowie Tryb. zwana dalej Zamawiającym
zaprasza do złożenia ofert na zakup licencji do oprogramowania do nauki języka angielskiego,
z zakresu ukierunkowania edukacyjno-personalnego uczniów, rozwijającego umiejętności
przedsiębiorczości i inicjatywności uczniów, z zakresu ukierunkowania edukacyjno-zawodowego
uczniów oraz rozwijającego umiejętności poruszania się na rynku pracy uczniów.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego
traktowania (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

I.

Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV - 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Kod CPV-72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie następujących licencji:
1. Zakup 192 licencji do platformy English Pro- Vocabulary lub jemu rówonoważny, dla nauki
języka angielskiego dla uczniów klas I, II, III, IV technikum.
2. Zakup 192 licencji Memo-Graf Edu lub jemu równoważny, z zakresu ukierunkowania
edukacyjno-personalnego.
3. Zakup 54 licencji do narzędzia Equal Business Planner PL lub jemu równoważny, rozwijający
umiejętności przedsiębiorczości i inicjatywności uczniów.
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4. Zakup 44 licencji do narzędzia Memo-graph Pro lub jemu równoważny, z zakresu
ukierunkowania edukacyjno-zawodowego uczniów.
5. Zakup 44 licencji do narzędzia Smart Learner PL lub jemu równoważny, rozwijający
umiejętności poruszania się na rynku pracy uczniów.
II.

Dane zamawiającego
Dokładny adres do korespondencji:
Piotrkowska Fundacja im. A. F. Modrzewskiego
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 7/9.
Osobami uprawnionymi do porozumienia się z oferentami są:
Anna Kowalewska- koordynator projektu
Lilla Łaska - specjalista ds. merytorycznych
mail: biuro@szkola.info.pl
tel. 44 647 77 98

III.

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 19.09.2013 r. o godz. 15.00. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data
jej wysłania.
IV.

Opis warunków wymaganych od wykonawców

- dokument potwierdzający statut prawny podmiotu,
- oświadczenie w formie pisemnej, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem
a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania
danego zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- ofertę cenową,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobistych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
V. Sposób wyboru oceny
O wyborze oferty będą decydowały najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia,
doświadczenie w realizacji podobnego typu zleceń, przedłużony termin płatności.
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VI. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno być wykonane w następujących terminach:
1.
2.
3.
4.
5.

Dostarczenie 192 licencji do platformy English Pro- Vocabulary – do końca września 2013 r.
Dostarczenie 192 licencji Memo-Graf Edu – do końca września 2013 r.
Dostarczenie 54 licencji do narzędzia Equal Business Planner PL - do 07.01.2014 R.
Dostarczenie 44 licencji do narzędzia Memo-graph Pro – do 07.01.2014 R.
Dostarczenie 44 licencji do narzędzia Smart Learner PL – do 07.01.2014 r.

VII. Instrukcja dla oferenta
Opis sposobu przygotowania oferty:
1.
2.
3.
4.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
Oferta może być przesłana pocztą, poczta elektroniczną na adres: biuro@szkola.info.pl lub
dostarczona osobiście do Biura projektu w kopercie z zaznaczeniem nazwy i adresu
Zamawiającego ( Piotrkowska Fundacja im. A. F. Modrzewskiego, ul. Juliusza Słowackiego
7/9, 97-300 Piotrków Trybunalski) z dopiskiem „ Dobry start-kompleksowy program
rozwojowy dla Technikum Budowy Maszyn im. Powstańców Śląskich w ZSP nr 2 w Piotrkowie
Tryb.”.

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty poinformujemy poprzez złożenie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania powyższego zapytania w przypadku
niepodpisania umowy na realizację projektu „ Dobry start – kompleksowy program rozwojowy dla
Technikum Budowy Maszyn im. Powstańców Sląskich w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
dofinasowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
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Załącznik nr 1: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobistych
Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego 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;
-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
przysposobienia, opieku lub kurateli.

…………………………………………………………………….
(data i podpis oferenta)
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Załącznik nr 2: Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią wiedzą, doświadczeniem,
potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz kadrą

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że dysponuję odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
Ponadto oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem ekonomicznym i technicznym
oraz kadrą, co umożliwi mi prawidłowe wykonanie zlecenia dostarczenia 5 rodzajów licencji na
rzecz Zleceniodawcy.

…………………………………………………………..
(data i podpis oferenta)
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