Warszawa, 8 czerwca 2011
Zapytanie ofertowe nr 51
z dnia 8 czerwca 2011
realizowane w ramach zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu „Informatyka+
- ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” realizowanego na podstawie
umowy o dofinansowanie nr POKL.03.03.04-00-052/08-00

1. Zamawiający.
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Tel.: 0 22 489 64 90
Fax: 0 22 489 64 91

2. Postanowienia ogólne.
a) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
b) Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności
w ramach projektów PO KL.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Kody CPV: 72322000-8 Usługi zarządzania danymi, 72500000-0 Komputerowe usługi pokrewne
b) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań Koordynatora ds. IT w projekcie „Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
c) W zakres czynności Koordynatora ds. IT będzie wchodzić:
1. Administrowanie internetową platformą edukacyjną wykorzystywaną w ramach projektu
(aktualizacja zasobów udostępnianych za pośrednictwem platformy, moderowanie aktywności
użytkowników, nadzór nad administrowaniem kontami uczestników projektu),
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2. Nadzór nad redagowaniem stron www projektu (koordynowanie aktywności pracowników
projektu w redagowaniu informacji na stronach, administrowanie uprawnieniami do kont
pracowników w ramach CMS),
3. Zarządzanie

zasobami

informacyjnymi

projektu

–

w

szczególności

współpraca

z koordynatorami merytorycznymi oraz autorami informacji, publikacji (w tym zasobów
dydaktycznych) zamieszczanych na stronie projektu, w module PWI dla uczniów, platformie
internetowej oraz za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych wykorzystywanych
w ramach projektu w zakresie przygotowania materiałów do publikacji (składu, korekty,
realizacji projektu publikacji),
4. Współpraca z pracownikami realizującymi zamówienia publiczne odnośnie zamówień
dotyczących infrastruktury informatycznej projektu.
d) Forma realizacji zamówienia:
umowa zlecenie, średniomiesięczna liczba godzin przewidzianych do realizacji w ramach umowy:
80 (rozliczane według miesięcznej karty pracy).
e) Okres realizacji zamówienia: 20 czerwca 2011 – 30 września 2012 r.
f) Tryb pracy: praca zlecona, realizacja prac poza siedzibą Zleceniodawcy.
g) Wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto łącznie ze składkami ZUS pracodawcy z tytułu
świadczonych usług: 3 000,00 PLN

4. Kryteria oceny ofert:
a) Doświadczenie

związane

z

zarządzaniem

zasobami

informacyjnymi

w

mediach

elektronicznych (redagowanie stron, administrowanie zasobami portali WWW (waga 50%).
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który udokumentuje realizację/udział
w największej liczbie projektów związanych z tworzeniem lub administrowaniem zasobami na
stronach użytkowych. Przez projekt Zamawiający rozumie cały zakres prac (np. obsługa CMS,
administrowanie forum, inne) dotyczący obsługi jednej strony WWW. Na etapie zgłaszania ofert
w celu udokumentowania realizacji prac Zamawiający będzie brał pod uwagę zapisy w CV.
Wykonawca, który udokumentuje największą liczbę projektów może otrzymać maksymalnie 50
pkt. Każdy następny wykonawca otrzyma o 5 pkt. mniej.
b) Doświadczenie we współpracy z uczelnią wyższą w tworzeniu zasobów dydaktycznych oraz
ich upowszechnianiu, w szczególności w sieci Internet – (waga 50%). Przedmiotem oceny
w ramach powyższego kryterium będzie udokumentowana współpraca z uczelnią wyższą, która
dotyczyła opracowywania, przygotowywania do druku oraz upowszechniania skryptów, zeszytów
naukowych lub innych zwartych publikacji o charakterze dydaktycznym. Przez współpracę
Zamawiający rozumie umowę o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych. Na etapie
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zgłaszania ofert w celu udokumentowania realizacji prac Zamawiający będzie brał pod uwagę
zapisy w CV Wykonawca, którego doświadczenie w tym zakresie zostanie ocenione najwyżej
otrzyma 50 pkt. Każdy kolejny Wykonawca o 5 pkt. mniej.

5. Inne istotne warunki zamówienia:
a) Osoby składające oferty powinny posiadać wykształcenie wyższe.
b) Wykonawca

zobowiązany

jest

złożyć

kopie

dokumentacji

potwierdzającej

niezbędne

wykształcenie oraz deklarowane doświadczenie (Curriculum Vitae oraz list motywacyjny
zawierający rozszerzone informacje na temat zakresu doświadczenia będącego przedmiotem
oceny w ramach kryteriów konkursowych, ew. kopie umów lub zakresów czynności).
c) Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia informacji na temat
ewentualnego zatrudnienia w innych projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

6. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać CV oraz list motywacyjny (zgodnie z punktem 5 b zapytania ofertowego).
Do oferty Wykonawca może załączyć kopie dokumentów potwierdzających realizacje prac, o których
mowa w pkt. 4 tj. kopie umów, zakresów czynności, inne. W liście motywacyjnym należy umieścić
informację, że jest jest on przedkładany w odpowiedzi na zapytanie ofertowe WWSI z dnia 8 czerwca
2011 o nr 51.
Ofertę należy sporządzić w jęz. polskim, w formie pisemnej na standardowym wzorze Curriculum
Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oferta winna
być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opatrzyć
napisem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 51 w ramach projektu Informatyka+”.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Ofertę można złożyć osobiście w Biurze projektu (pok. 215 lub 220) od pon. do pt. w godz. 8.00
do 16.00 lub przesłać pocztą na adres ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa.
b) Ofertę należy złożyć do dnia 15 czerwca 2011 r. do godz. 16.00. Rozpatrywane będą jedynie
oferty doręczone przed upływem tego terminu. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się
termin dostarczenia przesyłki do Biura projektu.
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