Ustroń, dnia 04.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1.PLATF.KOM.2017

Podmiot: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „MOŻNA INACZEJ” realizujący
projekt: pn. „Łowcy naukowych przygód”,
nr WND-RPSL.11.01.04-24-0098/15-003
w partnerstwie z Miastem Ustroń
zaprasza do złożenia oferty na:
Stworzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej wraz z uruchomieniem dla pięciu szkół
podstawowych w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód", Zadanie 7:
Współpraca z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
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I.DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „MOŻNA INACZEJ”,
Adres siedziby: Rynek 4, 43-450 Ustroń,
NIP: 5482313354,
REGON: 072394224
Reprezentowane przez: Iwonę Werpachowską – Prezesa Zarządu oraz
Monikę Zawadę – Vice – Prezesa Zarządu.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
Ministerstwa Rozwoju (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie dotyczy:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48500000-3 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
80420000-4 Usługi e-learning
2. Przedmiot zamówienia:
Stworzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej wraz z uruchomieniem dla pięciu szkół
podstawowych w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód", Zadanie 7:
Współpraca z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego konkurs.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
3. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Stworzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej wraz z uruchomieniem dla pięciu szkół
podstawowych w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód", Zadanie 7:
Współpraca z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym:
a) Okres funkcjonowania systemu elektronicznej platformy komunikacyjnej: 4 lata;
b) Elektroniczna platforma komunikacyjna winna być stworzona i uruchomiona dla pięciu szkół
podstawowych w Ustroniu, tj.: Szkoły Podstawowej Nr 1 (SP1), Szkoły Podstawowej Nr 2

2

(SP2), Szkoły Podstawowej Nr 3 (SP3), Szkoły Podstawowej Nr 5 (SP5), Szkoły
Podstawowej nr 6 (SP6);
c) Elektroniczna platforma komunikacyjna winna być kompatybilna z istniejącym systemem edziennik (Mobireg) firmy Dreamtec Sp. z o.o., wykorzystywanym w ustrońskich szkołach
podstawowych;
Przedmiot niniejszego zamówienia winien być zgodny z obowiązującymi normami i certyfikatami
adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIENIA
1. Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dwie usługi o charakterze i zakresie
podobnym do niniejszego zamówienia, o wartości min. 15.000,00 zł brutto każda – wykaz został
dołączony do załącznika nr 2 – oferta.
2. Potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz ekonomiczny
i finansowy:
Wykonawca winien oświadczyć, że:
1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
3) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4) Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. `
5) Nie zalega z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu
Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla wykonawcy.
6) O braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
7) Zapoznał się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz
zdobył/a konieczne informacje do przygotowania oferty.
8) Usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania
przedstawione w zapytaniu ofertowym.
9) W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
10) Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji
zamówienia.
Odpowiednie oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta.
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3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej
i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia – odpowiednie oświadczenie dołączono do
załącznika nr 2 – oferta.
V. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec
którego:
a)
wydano
prawomocny
wyrok
sądu
lub
ostateczną
decyzję
administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
b) wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych –- załącznik nr 5 oświadczenie
o niekaralności.
2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu 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 4 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

VI.KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania- opis):
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L.p.

Nazwa
kryterium

Opis

Waga
kryterium

Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu
zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty
ponoszone przez wykonawcę.
Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1

Cena
oferty
brutto

Zamawiający ofercie o najniższej cenie brutto przyzna
90 pkt, a każdej następnej zostanie przyporządkowana
liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według
poniższego wzoru:

90% = 90pkt

Cmin
p = ( ------------ x 90pkt )
Coferta
gdzie:
p – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena oferty brutto,
Cmin – oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta – cena badanej oferty,

2

Okres
gwarancji

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.
Okres ten musi być określony w miesiącach. W przydatku
zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące
oferta zostanie odrzucona, maksymalny okres gwarancji
może wynosić 48 miesięcy licząc od daty odbioru
przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca
zdeklaruje dłuższy niż 48 miesięczny okres gwarancji, 10% = 10pkt
ocenie będzie podlegał okres 48 miesięcy.
Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji
przyzna 10 pkt, a każdej następnej zostanie
przyporządkowana
liczba
punktów
proporcjonalnie
mniejsza, według poniższego wzoru:
okres gwarancji badanej oferty
TG = ------------------------------------------------------------------------------------ x 10pkt
najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert
gdzie:
TG – liczba punktów otrzymana w kryterium termin gwarancji

2. Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:
Cmin
P = ( ------------ x 90pkt ) + TG
Coferta
gdzie:
P – liczba punktów oferty badanej,
Cmin – oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta – cena badanej oferty,
TG – liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji.

Łączna możliwa do uzyskania liczba punków wynosi 100 pkt. tj.: cena + okres gwarancji.
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
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sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam najkorzystniejszy bilans ceny oferty brutto i terminu gwarancji,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy – wzór
umowy stanowi załącznik nr 3. Wykonawca składający ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią
załączonego wzoru umowy i nie wnosi do jej treści żadnych uwag.
7. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
8. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
VII. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego
2) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w
niniejszym postępowaniu
3) przedstawi nieprawdziwe informacje;
4) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
VIII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY
1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:
1) Wydruku z CEIDG lub KRS aktualnego na dzień złożenia oferty. Jeżeli uprawnienie do
reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do
oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
2) Oferty – załącznik nr 2
3) Akceptacji umowy (w formie zaparafowanego wzoru umowy) – załącznik nr 3
4) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4
5) Oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 5
6) Dokumentu potwierdzającego posiadaną niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania
przedmiotu zamówienia (np. referencje, list polecający, poświadczenie, opinia, protokół odbioru,
itp.)
2. Szczegółowe warunki płatności za wykonany przedmiot zamówienia zostały określone w
załączniku nr 3 – wzór umowy.
3. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie
strony
oferty
powinny
zostać
trwale
spięte,
zaś
oferta
podpisana
i parafowana przez Wykonawcę.
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5. Oferty powinny zostać umieszczone w kopercie i dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub
kurierem na adres biura projektu Zamawiającego: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie
„MOŻNA INACZEJ” Rynek 4, 43-450 Ustroń do dnia 11.09.2017 r., do godziny 10:00 (decyduje
data i godzina wpływu do biura projektu Zamawiającego). Koperta powinna być odpowiednio
oznaczona: „Zapytanie ofertowe 1.PLATF.KOM.2017: Stworzenie elektronicznej platformy
komunikacyjnej wraz z uruchomieniem dla pięciu szkół podstawowych w Ustroniu, w ramach
projektu pn. "Łowcy naukowych przygód", Zadanie 7: Współpraca z rodzicami w procesie
indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający
unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców
wg punktacji.
10. W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta
winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę podpisującą
ofertę.
11. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
Wykonawcę.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
13. W sprawach roboczych związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z
Zamawiającym:
Monika Zawada tel. 33 854 33 99, e-mail: osrodekmoznainaczej@vp.pl
Agata Markiewicz tel. 33 85 79 341, e-mail: agata.markiewicz@um.ustron.pl
X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ
W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy zawartej z Wykonawcą, wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności - aneks do umowy oraz winny być zgodne z zapisami zawartymi we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 3.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – Oferta;
Załącznik nr 3 - Wzór umowy;
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niekaralności.

Ustroń, dnia 04.09.2017 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

"ŁOWCY NAUKOWYCH PRZYGÓD"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: Stworzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej wraz z uruchomieniem dla pięciu
szkół podstawowych w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód"
Zadanie 7: Współpraca z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
L.p.

Nazwa

Opis

ilość

jednostka
miary

1

usługa

I. Zakres funkcjonalny elektronicznej platformy komunikacyjnej:

1.

1.Elektroniczna platforma komunikacyjna winna umożliwiać współpracę z
rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
2. Elektroniczna platforma komunikacyjna winna być oparta na wykorzystaniu
mechanizmów znanych z gier fabularnych oraz winna umożliwić wzajemną
wymianę informacji wszystkich jej uczestników - winna posiadać różne formy
komunikacji pomiędzy użytkownikami – komunikaty, wiadomości, chat, forum.
Całość winna być zrealizowana w przyjaznym i ciekawym dla odbiorców layoucie.
3. Każdy z uczniów korzystających z elektronicznej platformy komunikacyjnej,
winien posiadać swój indywidualny pulpit (centrum komunikacji z innymi uczniami),
na którym będą zebrane przygotowane specjalnie dla niego materiały, testy i
wiadomości. Nauczyciel/opiekun winien otrzymać zestawienie cech, zgodnie z
zaproponowanym szablonem, który będzie mógł być przechowywany w bibliotece
systemu i udostępniony konkretnemu uczniowi i opiekunowi.
4. Elektroniczna platforma komunikacyjna winna być oparta na koncepcji
grywalizacji - winna umożliwiając uczniom budowanie swoich osiągnięć i
kompetencji działając w wirtualnej klasie, która winna mieć przypisanych
konkretnych opiekunów/nauczycieli. Dzięki specjalnie skonstruowanym kursom i
interaktywnym testom (np. ze wsparciem uczniów w wyborze odpowiedzi –
nagradzających ich oklaskami za wybranie prawidłowej odpowiedzi, a "buczeniem"
Stworzenie
za złą), uczniowie winni mieć możliwość wejścia na kolejne poziomy, zdobywania
elektronicznej
kolejnych odznaczeń, które winny być przyznawane przez nauczycieli/opiekunów i
platformy
wywieszane na tablicy systemowej.
komunikacyjnej 5. Elektroniczna platforma komunikacyjna winna ułatwiać dobór odpowiednich
form nauczania i motywować uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach uczenia się za pomocą zaawansowanego systemu e-learningowego, na poczet
swojej osoby. Uczniowie winni mieć możliwość łatwości pracy z nowoczesnymi
narzędziami, w połączeniu z procesem wzmacnia ich osobowości.
6. Rodzice za pomocą elektronicznej platformy komunikacyjnej winni posiadać
dostęp do karty ucznia, mieć możliwość sprawdzania udziału dziecka w zajęciach i
osiąganych przez niego wyników oraz przeprowadzania wideokonferencji – w
dowolnym czasie, z dowolnego miejsca - zmniejszenie potrzeby kontaktu
nauczyciela z rodzicem/opiekunem;
7. Elektroniczna platforma komunikacyjna winna posiadać możliwość ciągłego
dopasowywania - poszczególne zadania, materiały winny posiadać możliwość
udostępniania poszczególnym uczniom, grupie lub tylko pojedynczej osobie.
II. Okres funkcjonowania systemu elektronicznej platformy komunikacyjnej:
4 lata
III. Elektroniczna platforma komunikacyjna winna być stworzona i
uruchomiona dla pięciu szkół podstawowych w Ustroniu, tj.: Szkoły
Podstawowej Nr 1 (SP1), Szkoły Podstawowej Nr 2 (SP2), Szkoły Podstawowej Nr
3 (SP3), Szkoły Podstawowej Nr 5 (SP5), Szkoły Podstawowej nr 6 (SP6).
IV. Elektroniczna platforma komunikacyjna winna być: kompatybilna z
istniejącym systemem e-dziennik (Mobireg) firmy Dreamtec Sp. z o.o.,
wykorzystywanym w ustrońskich szkołach podstawowych.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
Stworzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej wraz z uruchomieniem dla pięciu szkół
podstawowych w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód", Zadanie 7:
Współpraca z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Składamy niniejszą ofertę.
Dane
wykonawcy:_________________________________________________________
Adres
Kod pocztowy
Tel.
Fax.
REGON
NIP
Adres e-mail
Strona internetowa
Osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy są:
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami zakresu rzeczowego zamówienia za
następującą cenę brutto:
Stworzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej wraz z uruchomieniem dla pięciu szkół
podstawowych w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód", Zadanie 7: Współpraca
z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Łączna cena: ___________ zł brutto
Słownie:____________________________________________________ złotych brutto

Powyższa cena zawiera należny podatek VAT .
Termin płatności faktury: do 30 dni

Okres gwarancji: _______ miesięcy

Termin związania ofertą: 30 dni

Termin realizacji: 21 dni od daty zawarcia umowy
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników
zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie zalegamy z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla wykonawcy.
6. Oświadczam(y) o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie
wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
9. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji
zamówienia.
1.
2.
3.

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Opis zrealizowanych usług o charakterze i zakresie
podobnym do niniejszego zamówienia wraz z
podaniem nazwy zamawiającego i terminu
zrealizowanych usług
Opis zrealizowanych zamówień:

Wartość zamówienia

Nazwa zamawiającego:

Termin zrealizowanych zamówień:

..................................., dn. ...........................
......................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR UMOWY NR _____________
Zawarta w dniu _________.2017 r. w Ustroniu pomiędzy:
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie „MOŻNA INACZEJ” z siedzibą w Ustroniu (43-450), Rynek
4, KRS 0000110528, NIP: 5482313354, reprezentowanym przez: Iwonę Werpachowską – Prezesa Zarządu
oraz Monikę Zawadę – Vice – Prezesa Zarządu, zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym
a
_______________________________________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie dalej „Stronami”
§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
Ministerstwa Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.). Postępowanie nie jest prowadzone
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na stworzeniu elektronicznej platformy
komunikacyjnej wraz z uruchomieniem dla pięciu szkół podstawowych w Ustroniu, w ramach projektu
pn. "Łowcy naukowych przygód", Zadanie 7: Współpraca z rodzicami w procesie indywidualizacji
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny); dla osi
priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; dla działania: 11.1 Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego.
Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien być zgodny z obowiązującymi normami
i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z niniejszą umową i ofertą
Wykonawcy z dnia _______________.2017 r. będącą integralną częścią niniejszej umowy.
Przedmiot umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Rodzinie „MOŻNA INACZEJ”, Rynek 4, 43-450 Ustroń.
§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: Iwona Werpachowska, Monika Zawada,
2) po stronie Wykonawcy: _______________________.
§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.
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§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone
na podstawie oferty na kwotę brutto w wysokości ______________ zł (słownie: _________________
brutto), zawierające należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, wynikające z oferty Wykonawcy jest ostateczne i obejmuje wszystkie
koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia umowy. Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury
będzie podpisany bez zastrzeżeń (bez stwierdzenia wad) protokół odbioru.
4. Wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy zostanie wypłacone przelewem przez
Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru z zastrzeżeniem ust. 3.
5. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi nie wcześniej niż z momentem wpłynięcia na
konto Zamawiającego środków finansowych z Instytucji Zarządzającej przeznaczonych na pokrycie
wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, na którym uczestniczył w nim Wykonawca.
Wykonawca oświadcza, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami w stosunku do
Zamawiającego z tytułu opóźnień w wypłacie wynagrodzenia na jego rzecz, a w szczególności o odsetki.
6. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Fakturę należy wystawić na płatnika: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „MOŻNA INACZEJ”,
ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń, NIP 5482313354.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
i budżetu państwa w ramach realizacji projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego;
Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie:
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

§ 6. ODBIÓR
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie całość przedmiotu umowy.
Co najmniej na dwa dni wcześniej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub
za pośrednictwem faksu albo poczty elektronicznej e-mail o planowanym terminie dostawy. Wykonawca
dokona
czynności
związanych
z wykonaniem
przedmiotu
umowy
w
dni
robocze
u Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00.
Zamawiający dokona odbioru do 3 dni od dnia dostawy przedmiotu umowy. W dniu odbioru przedmiotu
umowy, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi jego sprawdzenie pod względem
kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy oraz umową, a następnie odbiór przedmiotu umowy
potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Strony, po potwierdzeniu ilościowym przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy karty
gwarancyjne, wszelkie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na elementy i materiały. Dokumenty
muszą być sporządzone w języku polskim.
Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu, rozładunku i uruchomienia przedmiotu umowy
ponosi Wykonawca.
W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3 jakichkolwiek wad, odbiór
przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, który podpisany przez Strony
stanowić będzie podstawę przyjęcia przez Zamawiającego faktury. Wykonawca wystawi jedną fakturę za
przedmiot umowy.

§ 7. RĘKOJMIA
1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu
rękojmi.
2. Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego i jest o trzy miesiące dłuższy od terminu
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gwarancji. Termin rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady, przy czym termin usuwania wady
rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania przedmiotu
umowy wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (oraz potwierdzi faksem lub pisemnie)
najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty jej wykrycia. Wykonawca rozpocznie usuwanie wady w
terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od momentu zgłoszenia wady. Postanowienia § 8 ust. 7
stosuje się odpowiednio.
4. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów, części
i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony
umowy. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 3 dni robocze od daty
zgłoszenia wady. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół. Postanowienia § 6 dotyczące
zawiadomienia o terminie odbioru i dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio.
5. Jeżeli wady usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa
w ust. 4, albo po usunięciu wady przedmiot nadal wykazuje wady Zamawiający może:
1) żądać bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad odpowiadającym parametrom
technicznym przedmiotu wadliwego,
2) żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku,
3) odstąpić od umowy bez względu na charakter i rozmiar wady.
§ 8. GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:
1) zgodności z niniejszą umową,
2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami,
3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne, a także
za ich usunięcie.
2. Gwarancja obejmuje przedmiot umowy.
3. Termin gwarancji wynosi ___ miesięcy i rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia i wstępnej diagnozy niezwłocznie – nie później niż w ciągu 48
godzin od telefonicznego (i potwierdzonego pisemnie lub w formie faxu) zgłoszenia przez osobę
dysponującą przedmiotem zamówienia awarii, wady lub niepoprawnego działania sprzętu w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz odbioru i dostarczenia po naprawie na własny
koszt sprzętu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 7 dni
roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku, gdy naprawa sprzętu nie jest możliwa w ciągu 7 dni roboczych, termin naprawy wynosi do
2 miesięcy od daty zgłoszenia wady. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni roboczych, do
dostarczenia na okres naprawy (po upływie 7 dni roboczych) sprzętu zastępczego o parametrach nie
gorszych lub lepszych od sprzętu serwisowanego.
7. Do sprzętu zastępczego, o którym mowa w ust. 6 postanowienia dotyczące gwarancji stosuje się
odpowiednio.
8. Jeżeli wady usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa w ust. 6,
albo po usunięciu wady przedmiot nadal wykazuje wady Zamawiający może żądać bezpłatnej wymiany
przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad odpowiadający parametrom technicznym przedmiotu
wadliwego lub lepszym.
9. W przypadku wymiany przedmiotu umowy termin gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu
odbioru.

1.
2.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest
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on obowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności
w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wynoszącego 3 dni kalendarzowe.
Zamawiający w takim przypadku jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w ciągu 3
dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu 1.
4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1
umowy,
2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł (słownie
dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia,
3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4) za każdą godzinę opóźnienia w przybyciu pracownika Wykonawcy i diagnozy sprzętu który uległ awarii
w terminie o którym mowa w §8 ust. 4 w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą
godzinę opóźnienia.
5) za niedostarczenie sprzętu zastępczego, o którym mowa w §8 ust. 6 w wysokości 500 zł (słownie:
pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia.
6. W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy lub usunięciu wad nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia przedmiotu umowy.
9. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w terminie określonym w § 5 ust. 5 umowy,
Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.
10. Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na osobę trzecią.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie
części przedmiotu umowy.
1.
2.
3.
4.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności
Kodeksu cywilnego.
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności aneks do umowy.

Zamawiający

Wykonawca

..........................................................

...............................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 4
………………………………………………………………..
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)

Stworzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej wraz z uruchomieniem dla pięciu szkół
podstawowych w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód", Zadanie 7:
Współpraca z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Projekt, nr WND-RPSL.11.01.04-24-0098/15-003 realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………….
reprezentujący/a: ……………………………………………………………………………...
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
tj. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” – Lider projektu z siedzibą 43-450
Ustroń ul. Rynek 4
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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu 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.

……………………….……, dnia ……………………………..
(Miejscowość)
………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5

………………………………………………….…….
Dane Wykonawcy/Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. Stworzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej wraz
z uruchomieniem dla pięciu szkół podstawowych w Ustroniu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych
przygód" w związku z realizacją projektu: „Łowcy naukowych przygód””, nr WND-RPSL.11.01.04-24-0098/15-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………….
reprezentujący/a: ……………………………………………………………………………...
oświadczam, że
a) nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
b) nie wydano wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

……………………….……, dnia ………………
Miejscowość

………………..……………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy)
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