
 
 

 

LO.5.2019 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 

„Dostawa doposażenia bazy dydaktycznej szkół: 

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku,  

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim, 

interaktywna  platforma edukacyjna.” 

 

 

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Anna Skiba – dyrektor LO Więcbork 

Więcbork, dn.05 listopada 2019 r. 

 



 
 

 

Zamawiający: 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku 

reprezentowane przez: Panią Annę Skiba - dyrektora szkoły 

z siedzibą: 89-410 Więcbork,  ul. Pocztowa 14 a; 

Tel. 52 3897066;  fax.52 3897066 

e-mail: lo-wiecbork@wp.pl; www.lowiecbork.edu.pl 

 

Dyrektor szkoły  zaprasza do złożenia oferty na: sprzedaż licencji na użytkowanie interaktywnej 

platformy edukacyjnej w postaci serwisu internetowego wraz z udostępnionymi na niej treściami 

edukacyjnymi z zakresu szkoły ponadpodstawowej (zwanej dalej: Usługa) dla uczniów i 

nauczycieli: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku, ul. Pocztowa 14 a  

 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,  

ul. Młyńska 42. 

Rodzaj zamówienia: Usługa 

Tryb postępowania: W oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) jest to zamówienie poniżej 30 tys. euro, będzie 

udzielone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie będzie 

realizowane w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny oraz zgodnie z 

obowiązującym u Zamawiającego „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej poniżej kwoty 30.000 euro”. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie ofertowym, zgodnie z zapisami podrozdziału 6.5.1. 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

. 

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn.  „Przyszłość w naszych rękach”, o numerze RPKP.10.02.02-04-0048/18, 

realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacyjna, Działania 10.2 

Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 
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I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zakupu jest bezterminowa licencja na użytkowanie dla wszystkich 

szkół (uczniów i nauczycieli) objętych projektem interaktywnych treści 

edukacyjnych wraz z platformą edukacyjną. 

2. Treści udostępnione są na platformie edukacyjnej w trybie online. Obowiązkowe 

funkcjonalności i treści Usługi opisano w poniższej tabeli. Wykonawcy, których 

oferta nie spełnia poniższych wymagań zostaną wykluczeni z postępowania. 

 

Opis funkcji Wymagane 

Możliwość zadawania przez nauczyciela zadań domowych, testów spełniających 

następujące minimalne wymagania: 

testy tworzy się z gotowych zadań lub poszczególnych przykładów (części     

zadań) do których dostęp ma nauczyciel  (możliwość dowolnego doboru 

ćwiczeń do testu spośród dostępnych ćwiczeń i/lub przykładów zestawów 

treści) 

TAK 

możliwość wysyłania zadań/testów z końcowym terminem wykonania 

określonym co do dnia, godziny minuty (zadanie/test uczeń musi wykonać 

np. do 15 grudnia do godz. 15:30) 

TAK 

automatyczny raport nauczyciela z realizacji zadań/testów zawierający co 

najmniej zestawienie zbiorowe uczniów, którzy wykonali zadanie/test oraz 

informację indywidualną o wynikach ucznia oraz możliwość podglądnięcia 

pracy każdego ucznia wraz z udzielonymi w zadaniach/testach 

indywidualnym odpowiedziami 

TAK 

2 poziomy dostępu: uczniowski i nauczycielski TAK 

możliwość pracy – zapewnienie pełnej kompatybilności systemu dystrybucji treści 

oraz użytkowania samych treści z następującymi przeglądarkami internetowymi: 

dla systemu MS Windows 7/8.1 oraz 10 (64-bitowy): Mozilla Firefox 

/najnowsza wersja/ oraz Google Chrome /najnowsza wersja/ oraz MS Edge  

/z najnowszymi uaktualnieniami/ 

TAK 

dla systemu Apple OS X 64-bit  /wersje systemów OS X 10.8.5 / 10.9.5 / 

10.10.5 /10.11.6 wzwyż: Google Chrome – najnowszy oraz Mozilla FireFox 

– najnowszy oraz Safari - /najnowsza dostępna/ 

TAK 

Dla systemów mobilnych (smartfony/tablety) kompatybilność 

z „natywnymi“ przeglądarkami ich systemów operacyjnych, np. dla systemu 

Android z przeglądarką Chrome, dla IOS- z przeglądarką Safari itd. 

TAK 

portal oraz wszystkie treści edukacyjne łącznie z filmami edukacyjnymi 

mają być dostępne w technice responsywnej (RWD – Responsive web 

Design) z możliwością powiększania programowego wielkości czcionki w 

ramach systemu dystrybucji treści (niezależnie od programowego trybu 

powiększania czcionki przez przeglądarkę) 

- dostęp do treści winien być zapewniony dla roli nauczyciela i ucznia z 

dowolnego urządzenia 

TAK 

możliwość samodzielnej pracy ucznia (bez konieczności udostępniania uczniom 

treści przez nauczycieli): uczeń może samodzielnie korzystać z wszystkich 

materiałów filmowych, tekstowych i audiowizualnych, a także wykonywać 
ćwiczenia, których poprawność weryfikuje system 

TAK 



 
możliwość wielokrotnego rozwiązywania przez ucznia każdego z ćwiczeń w 

ramach udostępnionego uczniom zestawów ćwiczeń 
TAK 

brak konieczności zapewnienia administratora po stronie Zamawiającego, 

automatyczna oobsługa systemu lub zapewnienie przez Wykonawcę pełnej 

obsługi administracyjnej systemu „na telefon“ z niezwłocznym wykonaniem 

zamówień Zamawiającego 

TAK 

Lista materiałów dostępnych w serwisie -  szkoła ponadpodstawowa materiały zgodne 

z aktualną podstawą programową) : 

matematyka – materiały i ćwiczenia  (min. 400 ćwiczeń) TAK 

j.angielski – materiały i ćwiczenia (min. 500 ćwiczeń) TAK 

j.niemiecki – materiały i ćwiczenia  (min. 100 ćwiczeń) TAK 

biologia– materiały i ćwiczenia  (min. 100 ćwiczeń) TAK 

Próbne zestawy maturalne TAK 

 

3. Kod CPV:  

 

48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego 

48514000-4 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu 

                   80420000-4 Usługi e-learning 

II. Informacje dodatkowe: 

1.Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni: 

a) bezterminową licencję na użytkowanie platformy o funkcjonalnościach zgodnych z informacjami 

zawartymi w tabeli poniżej dla wszystkich uczniów i nauczycieli w szkołach: 

             Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku,  

      Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim 

b) preinstalację i min 3-letnią licencję na użytkowanie treści dydaktycznych z przedmiotów 

opisanych w tabeli  i zgodnych z informacjami zawartymi w tabeli powyżej, 

c) koszt przechowywania oprogramowania na serwerze Wykonawcy przez okres min. 3 lat, w tym 

zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania systemu, zabezpieczenie przed atakami, 

d) co najmniej pięcioletni okres upgrade'ów software oraz treści do wersji najnowszych, 

e) konfiguracja platformy: utworzenie szkół, klas, grup, kont nauczycieli, uczniów i rodziców, 

f) szkolenie dla użytkowników, na żądanie szkolenie co roku w okresie co najmniej pierwszych 3 

lat. 

g) zapewnienie pomocy technicznej dostępnej codziennie telefonicznie oraz dostępnej poprzez adres 

email w okresie co najmniej pierwszych 3 lat  

h) umieszczenie na platformie informacji o projekcie w postaci znaków:  

 
 

2. Faktura  powinny zostać  wystawiona w następujący sposób :  



 
   Nabywca: Powiat Sępoleński, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie  

    NIP 561-13-27-106 

    Odbiorca: Liceum Ogólnokształcące im Janusza Korczaka w Więcborku 

Ul. Pocztowa 14 a, 89-410 Więcbork 

3. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia usługi oraz otrzymania faktury. 

4. Warunkiem dokonania zapłaty w terminie wskazanym w pkt. 3  będzie dostępność środków 

finansowych na rachunku bankowym projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn.  „Przyszłość w naszych rękach”, o numerze RPKP.10.02.02-04-0048/18, 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

6. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.  

 

III. Termin realizacji zamówienia do 25 listopada 2019 r. 

IV. Informacje ogólne 

1.  Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę. 

2.   Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

3.  Nie dopuszcza się do składania ofert wariantowych. 

4.  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest  

    p. Tomasz Zaręba  tel. 523897066; e-mail: lo-wiecbork@wp.pl 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny zgodnie z załącznikiem nr 

1 do  niniejszego zapytania.  

2. Cenę należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego. 

 

VI. Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty w terminie do dnia  18.11.2019 r. do godziny 

10.00 w formie pisemnej za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty kurierskiej, osobiście 

na adres: Liceum Ogólnokształcące im Janusza Korczaka w Więcborku, ul. Pocztowa 14 a, 

89-410 Więcbork. Koperta winna posiadać oznaczenie: „Zapytanie Ofertowe nr LO.5.2019 

– OFERTA otworzyć dnia 18.11.2019  o godz.10:00”., lub droga elektroniczną – skan 

podpisanej oferty na adres:    lo-wiecbork@wp.pl 

mailto:lo-wiecbork@wp.pl


 
2. Decydującą jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania oferty 

pocztą, czy kurierem. 

 

VII. Kryteria wyboru ofert 

1. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Oferenta w formularzu 

cenowym.  

2. Sposób oceniania ofert: 

a) kryterium cena rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Oferenta w formularzu 

cenowym wg następującego wzór (C): 

 

                          

                           cena oferty najkorzystniejszej 

C = ----------------------------------------   x 100 

                                                                                       cena oferty badanej 

Maksymalna ilość punktów 100. 

 

3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego 

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Cena będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres świadczeń i 

zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje 

wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz, że 

przewidział właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przez 

Wykonawcę zakresu rzeczowego umowy.  

5. W cenie należy ponadto uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto).  

6. Ceną oferty są kwoty wymienione w Formularzu Oferty. 

7. Cena ofertowa powinna być aktualna na dzień składania ofert. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Cena powinna zawierać dostawę, montaż, instalację, przeszkolenie , jeżeli zamawiający tego 

wymaga. 



 
 

VIII. Informacja o wykluczeniu 

W postępowaniu nie mogą brać udział osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania pomiędzy 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 a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka 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.    

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia ujętego w 

załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

IX. Ochrona danych osobowych 

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”, informuję, 

że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Liceum Ogólnokształcące im. Janusza 

Korczaka w Więcborku, ul. Pocztowa 14 a. tel. 52 3897066, email: lo-wiecbork@wp.pl;  

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka 

w Więcborku jest Pani Sylwia Furs-Thomas, tel. 531-343-014, e-mail: furs.sylwia@wp.pl  

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

związanym z postępowaniem znak: LO.5.2019, na „Dostawa doposażenia bazy dydaktycznej 

szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku, Liceum Ogólnokształcące 

im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim, interaktywna platforma edukacyjna” 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;  

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

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

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;  



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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8. posiada Pani/Pan:  

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

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

c. 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;  

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

9. nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

c. 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.  

 

 

X. Załączniki: 

           - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- Formularz oferty  

            

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LO.5.2019                                                                                      załącznik nr 1- do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Na Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy platformy do szkoleń elearningowych  

 

1. ZAMAWIAJĄCY:   

 

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku 

reprezentowane przez: Panią Annę Skiba - dyrektora szkoły 

z siedzibą: 89-410 Więcbork,  ul. Pocztowa 14 a; 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Imię i nazwisko/Nazwa 

…………………………………………………………………………………………  

Adres ………………………………………………………………………………………….  

NIP ……………………………………………………………………………………………  
Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………... 

 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oferujemy wykonanie usługi dostawy platformy do szkoleń 

elearningowych za kwotę: 

 

cena netto (bez VAT):  ..........................................................PLN  

(słownie:............................................................................... PLN) 

należny podatek VAT w wysokości  ...................% 

c) cena brutto (z VAT):........................................................ PLN 

(słownie:.............................................................................. PLN) 

d) w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości ................................ PLN 

 

 



 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

      cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty obejmuje: 

 

a. bezterminową licencję na użytkowanie platformy o funkcjonalnościach zgodnych z 

z informacjami zawartymi w tabeli poniżej dla wszystkich uczniów i nauczycieli w szkołach dla 

których Zamawiający pełni rolę organu prowadzącego, 

b. preinstalację i bezterminową licencję na użytkowanie treści dydaktycznych z przedmiotów 

opisanych w tabeli z opisem przedmiotu zamówienia, 

c. koszt przechowywania oprogramowania na serwerze Wykonawcy przez okres min. 3 lat, w 

tym zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania systemu, zabezpieczenie przed atakami, 

d. co najmniej 3-letni okres upgrade'ów software oraz treści do wersji najnowszych, 

e. konfiguracja platformy: utworzenie szkół, klas, grup, kont nauczycieli, uczniów i rodziców, 

f. szkolenie dla użytkowników, na żądanie szkolenie co roku w okresie co najmniej pierwszych 3 

lat. 

h. zapewnienie pomocy technicznej dostępnej codziennie telefonicznie oraz dostępnej poprzez 

adres email w okresie co najniej pierwszych 3 lat 

i. pełną zgodność oferowanej platformy z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w 

zaproszeniu do złożenia oferty. 

       5.  Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

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 a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka 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.  

6. Zobowiązuje się umieścić na platformie informację o projekcie w postaci znaków:  

 
 



 
 

Podpis(y): 

 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 

 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

Miejscowośći data 
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