Zapytanie ofertowe
na potrzeby realizacji projektu pn. „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy
dydaktycznej”, wdrażanego przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie
Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
w ramach Działania 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
„Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

I. ZAMAWIAJĄCY
Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu
Ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP: 956-19-69-536
REGON: 092350613

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stworzeniu, wdrożeniu i utrzymaniu aplikacji
internetowej tj. "Platformy edukacyjnej" dla uczestników projektu będących nauczycielami języków
obcych z województwa kujawsko-pomorskiego.
Platforma edukacyjna jest bazą tematów, materiałów edukacyjnych i metodycznych, stanowiących
wspólne zasoby dla swobodnego wykorzystania przez uczestników projektu. Zasoby wykorzystywane
będą przez nauczycieli języków obcych, a po zakończeniu projektu zasoby te będą dostępne dla
wszystkich nauczycieli szkół w województwie kujawsko-pomorskim.
Platforma edukacyjna powinna być wyposażona w następujące funkcjonalności:
1) System klasy CMS, spełniający wszelkie wymogi ustawowe, a także wytyczne WCAG 2.0 na
poziomie AAA. Powinien zawierać udogodnienia dla osób słabowidzących takich jak np.
skalowanie czcionki, wysoki kontrast strony.
2) System CMS powinien być niezależny od wizualizacji i mieć modułową konstrukcję, tak że
dany moduł można w dowolnym czasie uruchomić i w razie takiej potrzeby wyłączyć.
3) System nie powinien ograniczać ilości wprowadzonych informacji, działów czy też redaktorów
pracujących w systemie.
4) Do wymaganych możliwości redakcyjnych system CMS powinien posiadać:
−

swobodne dodawanie stron i podstron w menu oraz zmiana ich kolejności,

−
umieszczanie treści (takie jak: teksty, tabele, skróty akapitów, wykresy) ze wskazaniem
okresów publikacji,
−
praca z tekstem przy pomocy edytora (np. zmiana czcionki i jej wielkości, pogrubianie, zmiana
kolorów, tworzenie hiperłączy, importowanie treści bezpośrednio z pakietów biurowych takich jak:
MS Office, Apache OpenOffice, LibreOffice),
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−
tworzenie galerii zdjęć (dołączanie kilku zdjęć jednocześnie metodą „przeciągnij i upuść”,
skalowanie grafik, dodawanie zdjęć z powiększeniem, dodawanie animacji Flash),
−
tworzenie zbiorów plików do pobrania (dołączanie kilku plików do pobrania jednocześnie
metodą „przeciągnij i upuść, możliwość dodawania opisów plików),
−
oznaczanie stron lub treści do druku (internauta ma możliwość wydrukowania oznaczonych
informacji na papierze z nazwą jednostki, logo i fotokodem z odnośnikiem do źródła),
−

możliwość komentowania oznaczonych treści, np. akapitów, galerii zdjęć,

−
dowolna zmiana kolejności treści metodą „przeciągnij i upuść” (m. in. akapitów, galerii zdjęć,
zbiorów plików, zewnętrznych map internetowych),
−

archiwizowanie umieszczanych treści,

−

możliwość pracy na treściach roboczych, niewidocznych dla internautów,

−

opcje związane z pozycjonowaniem publikowanych treści,

−

obsługa kanałów RSS - służy do propagowania zajawek publikowanych treści,

−
możliwość umieszczenia wyszukiwarki z opcjami do wyboru: wyszukiwanie w całym serwisie
lub na konkretnej stronie i podstronie,
−
moduł użytkownicy i prawa - główny redaktor może delegować odpowiednie prawa
redaktorom do zarządzania wskazanymi częściami serwisu i modułami,
−

moduł dziennik zdarzeń - rejestruje aktywność internautów i redaktorów,

−
wersja mobilna serwisu – włączana automatycznie dla przeglądarek internetowych
przedstawiających się jako przeglądarki mobilne; wersja prezentuje treści w zwiniętych sekcjach
z możliwością dostępu do wszystkich treści zamieszczonych w serwisie jak i przełączania się do wersji
graficznej,
−

możliwość osadzania plików PDF w przejrzystej formie (usługa zewnętrzna ISSUU),

−
możliwość osadzania obiektów z serwisów zewnętrznych takich jak filmy z serwisów YouTube
czy Vimeo oraz innych usług zewnętrznych (kodów) wskazanych przez Klienta.
5)

Wymagane moduły w systemie CMS to:

- moduły intranet – do obsługi kont coach-ów i tutorów, aby mogli komentować treści wskazane
przez moderatorów platformy. Treść dostępna będzie po po podaniu loginu i hasła.
- moduł filmy – pozwalający umieszczenie filmów na platformie. Moduł powinien obsługiwać takie
rodzaje plików wideo jak: ASF, AVI, FLV, MOV, MPEG, MPG, MP4, WMV. Moduł filmy powinien

Projekt „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej” realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i
Stypendiów w Departamencie Kultury i Edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

posiadać możliwość przeskalowania filmu; a opublikowane filmy internauci powinni również
odtwarzać na urządzeniach mobilnych.
6)

Moduły dodatkowe w systemie CMS (opcjonalnie)

- moduł audio - pozwalający na publikowanie plików muzycznych w formacie MP3; opublikowane
pliki internauci powinni również odtwarzać na urządzeniach mobilnych.
- moduł newsletter - pozwalający na rozsyłanie masowych wysyłek wiadomości e-mail kierowanych
do uczestników projektu np. tutorów po uprzednim zaimportowaniu bazy ich adresów e-mail
Korzystanie z newslettera powinno pozwolić na to, że możemy go stworzyć już na etapie edycji treści
akapitu oraz przypisać do wybranej kategorii. W bazie powinny być gromadzone adresy e-mail osób,
które wyraziły chęć otrzymywania informacji. Ponadto powinna być możliwość ich ręcznego
dodawania lub wysyłania zaproszeń. Informacje powinny być rozesłane przez jedno kliknięcie
redaktora.
- moduł generator formularzy - przeznaczony do konstruowania formularzy o dowolnej liczbie pól
różnego typu. Powinien pozwolić na utworzenie np. formularza kontaktowego, oraz posiadać
możliwość umieszczania w platformie kilku różnych formularzy poprzez przypisanie ich do
konkretnych podstron. Dane wysyłane przez uczestników projektu mogą być przesyłane na wskazane
adresy e-mail lub mogą być zapisywane do bazy danych np. celem eksportowania ich do arkusza
kalkulacyjnego (plik CSV) czy uzyskania plików PDF.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 15 maja 2015 r.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części
podwykonawcom.

lub

całości

zamówienia

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
m.fialkowska@kujawsko-pomorskie.pl lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Kultury i Edukacji, Wydział Projektów
Edukacyjnych i Stypendiów, ul. Św. Jana1/3, 87-100 Toruń, do dnia 10 kwietnia 2015 r. do godz.
12.00.
2. Osoba do kontaktu: Magdalena Fiałkowska nr tel. 795 572 088
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu
składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Oferta niespełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w
niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. Powodem odrzucenia oferty będzie także podanie
ceny przewyższającej zaplanowany budżet projektu dla przedmiotu zamówienia. Wysokość
zaplanowanego budżetu będzie podana publicznie bezpośrednio przed otwarciem ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
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6. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Oferentów drogą elektroniczną.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena oferty

50%

Doświadczenie

50%

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następujące wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
-------------------------------------- x 100 x 50% (waga kryterium) = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium „doświadczenie” będzie oceniane w oparciu o poniższe kryteria na podstawie wykazu
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i poniższej punktacji:
1.
Ilość wdrożonych aplikacji internetowych opartych na systemie CMS związanych z edukacją i
szkolnictwem. Wykonawca otrzyma punkty w zależności od ilości wdrożonych aplikacji. Za
każdą wdrożoną aplikację Wykonawca otrzyma 1 punkt, przy czym maksymalnie nie więcej niż
50 punktów. Konieczne jest spełnienie warunku zrealizowania co najmniej 3 aplikacji.

VI. PŁATNOŚĆ
1. Termin płatności 30 dni po wystawieniu faktury, płatne przelewem.
2. Faktura VAT wystawiona na Województwo Kujawsko-Pomorskie (Plac Teatralny 2, 87-100Toruń,
Regon 092350613, NIP 956 19 69 536).
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Załącznik nr 1 WZÓR OFERTY

Zleceniodawca:
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Pieczęć Zleceniobiorcy

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację usługi polegająca na stworzeniu, wdrożeniu i
utrzymaniu aplikacji internetowej tj. "Platformy edukacyjnej" dla uczestników projektu będących
nauczycielami języków obcych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn.
„Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej” w ramach działania 9.4, tj.
„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” w ramach Priorytetu IX, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem ofertowym ogółem
w wysokości:
1) kwota netto......................... zł (słownie:...............................................................)
2) kwota podatku VAT: ....................... zł (słownie: …………………………)
3) kwota brutto ......................... zł (słownie:...........................................................)

Nazwa ZLECENIOBIORCY
Adres ZLECENIOBIORCY
Imię i nazwisko osoby do
kontaktów roboczych
NIP
REGON
Dane kontaktowe - telefon
Dane kontaktowe - email
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Doświadczenie w zakresie wdrożonych aplikacji internetowych opartych na systemie CMS
związanych z edukacja i szkolnictwem.
Lp.

Nazwa aplikacji internetowej (narzędzia Rok
IT)
realizacji

Podmiot, dla którego
stworzone narzędzie

zostało

1. Akceptujemy warunki płatności.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
4. Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany
przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez od dnia upływu terminu składania ofert.
6. W przypadku udzielenie zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

............................, dn. _ _ . _ _ ._ _r.
………….……………………………………….
Podpis osób uprawnionych do
składania świadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka /pieczątki

Projekt „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej” realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i
Stypendiów w Departamencie Kultury i Edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

