
 
 

 

Zapytanie Ofertowe 

Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego „ Zasadami realizacji zamówień wyłączonych  

z obowiązku stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych” , na podstawie art. 4 pkt. 8 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, 

Gmina Kołbaskowo (zwana dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pn. 

„Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo” dofinansowanego 

w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zapraszamy do składania ofert na  

1. Informacje ogólne dotyczące zapytania ofertowego 

1) Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego zgodnie z zasadami 

konkurencyjności stosowanymi przy realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej. 

2) Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień i nie podlega jej przepisom. 

3) Ilekroć w Zapytaniu ofertowym używa się zwrotu „Zamawiający”, należy przez to 

rozumieć Gminę Kołbaskowo. 

4) Ilekroć w Zapytaniu ofertowym używa się zwrotu „Wykonawca”, należy przez to 

rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.  

5) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku 

polskim i składa, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

7) Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem spowoduje odrzucenie 

oferty. 

8) Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w siedzibie zamawiającego oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego : www.kolbaskowo.pl, 

www.bipkolbaskowo.pl 

http://www.kolbaskowo.pl/
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9) Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się 

z Wykonawcami jest: Anna Wierzbicka, tel. 91 3119510 wew. 41,  

e-mail:anna.wierzbicka@kolbaskowo.pl 

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie szkolnych platform edukacyjnych  

w szkołach: 

1) Zespół  Placówek Oświatowych w Kołbaskowie , Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo, 

2) Szkoła Podstawowej w Bedargowie, 2-005 Przecław Będargowo 1, 

3) Zespół Szkół w Przecławiu, Przecław 27a, 72-005 Przecław. 

Zleceniodawca przewiduje wykup 3 licencji na okres dwóch lat w każdej ze szkół oraz 

ewentualne dopłatę w przypadku korzystania z dodatkowej bazy materiałów edukacyjnych 

dla 120 uczniów uczestniczących w projekcie pn. „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla 

uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo” 

Platforma powinna gwarantować pełne bezpieczeństwo danych osobowych.  

Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia Rady Pedagogicznej z użytkowania Platformy 

Edukacyjnej w ramach wykupionych licencji.  

Platforma powinna umożliwiać: 

a) analizę potrzeb uczniów (ankiety, analiza wyników), 

b) tworzenie autorskich lekcji, ćwiczeń, testów, sprawdzianów,  

c) wykorzystywanie sprawdzonej bazy materiałów dydaktycznych  

i prezentowanie ich podczas lekcji z wykorzystaniem komputera, 

d) automatyczne ocenianie testów, sprawdzianów wiedzy,  prac domowych  

e)  pogłębioną analizę postępów w nauce, 

f) dostęp do dodatkowych treści edukacyjnych przez Internet 

 

 

3. Termin realizacji: 

26.03.2012r. – 30.04.2012r. – wdrożenie szkolnych platform edukacyjnych 

4. Opis sposobu przygotowania ofert: 
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1) Oferta powinna zawierać cenę jednostkową wyrażoną w kwotach brutto  

w złotych polskich (za 1 licencję na okres 2 lat) , oraz cena jednostkową (dla 1 

ucznia) za dodatkowy dostęp do materiałów edukacyjnych. 

2) W złożonej ofercie powinien być podany dostęp/link do dodatkowych materiałów 

edukacyjnych, które zostaną udostępnione Uczniom.  

3) Oferta powinna zawierać pełną nazwę Wykonawcy oraz dane osoby 

upoważnionej do podejmowania decyzji ze strony Wykonawcy. 

4) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego do działania  

w imieniu Wykonawcy Przedstawiciela. 

 

4. Sposób i termin złożenia ofert 

 

1) Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu 

Ofertowym. 

2) Ofertę należy przesłać na adres: anna.wierzbicka@kolbaskowo.pl lub na adres 

Zamawiającego (Urząd Gminy Kołbaskowo, 72-001, Kołbaskowo 106) lub przesłać faxem 

na numer 91 3119510 wew. 41  lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Zamawiającego 

(I Piętro) z dopiskiem „Platforma edukacyjna – oferta) w nieprzekraczalnym terminie do 

16.03.2012r. do godziny 13.00.  

3) Dla ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina ich 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

4) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu 

zamawiający poinformuje umieszczając informacje na stronie internetowej: 

www.kolbaskowo.pl.  

 

5. Kryteria oceny ofert:  

1) Zamawiający wybierze ofertę na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

a) cena brutto oferty: 60% 

b) różnorodność i przydatność zaoferowanych materiałów edukacyjnych dostępnych 

na Platformie Edukacyjnej : 40% 

6. Postanowienia końcowe  

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) negocjacji z Wykonawcą w sytuacji , gdy złożona oferta odbiegać będzie od 

założeń budżetowych projektu „ Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół 

w Gminie Kołbaskowo. 

mailto:anna.wierzbicka@kolbaskowo.pl
http://www.kolbaskowo.pl/


 
 

4 
 

b) po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego 

uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.   

c) unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, przy czym 

informacja na ten temat zostanie umieszczona na stronie internetowej  

: www.kolbaskowo.pl i przekazana wykonawcą, którzy złożyli Ofertę.  

 

 

 

                                                                                     Wójt Gminy 

                                                                              Małgorzata Schwarz 

 

 

 

 

 


