17 sierpnia 2012
Zapytanie ofertowe
realizowane w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”
(dalej: Projekt)
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.
2.1.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
2.2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i są one dla nich
wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
2.3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.4.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający
i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub
drogą elektroniczną.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.

3.2.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu na potrzeby projektu Informatyka+
ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) e-podręczników z wykorzystaniem materiałów
merytorycznych dostarczonych przez Zamawiającego, zapisaniu ich na nośnikach danych (DVD)
w określonym nakładzie, przygotowaniu projektu graficznego etykiety i okładki nośników a także
dystrybucję podręczników pod wskazane adresy.
Kod CPV: 92.31.22.12-0- usługi przygotowania podręczników szkoleniowych, 32.58.40.00-0 –
nośniki z zapisem danych, 79.82.25.00-7 - usługi projektów graficznych, 79.82.40.00-6 - usługi
drukowania i dystrybucji.

3.3. Szczegółowy zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch podręczników multimedialnych (e-podręczników) wyposażonych
w elementy interaktywne takie jak: hiperłącza, słowniki, testy sprawdzające wiedzę, filmy instruktażowe
do ćwiczeń, filmy z zarejestrowanymi wykładami wprowadzającymi do kursów oraz dodatkowe pliki
ćwiczeniowe do pobrania.
Przewidziano opracowanie podręczników do modułu tematycznego Grafika i technologie Internetu oraz Sieci
teleinformatyczne. W każdym z modułów znajdą się cztery kursy.
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I.

1.
2.
3.
4.
5.

Zamawiający udostępni następujące zasoby, które należy wykorzystać przy opracowaniu
e-podręczników:
Wykłady wprowadzające do kursów (ok. 1/5 godz. filmy video umieszczone na serwerze Zamawiającego;
podręcznik powinien zawierać hiperłącza do filmów);
Zeszyty dydaktyczne do kursów - plik w formacie PDF zawierające treści dydaktyczne;
Prezentacje do kursów w formacie PowerPoint (ppt);
Testy z pytaniami sprawdzającymi wiedzę oraz klucze z odpowiedziami - pliki w formacie .txt;
Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia; wersje instalacyjne programów
potrzebnych do realizacji ćwiczeń zawartych w treści podręcznika – do 15 plików w każdym
podręczniku);

Usługa obejmuje osadzenie tych elementów w e-podręczniku, a w przypadku testów – utworzenie
interaktywnych formularzy HTML z możliwością wypełnienia testu przez użytkownika oraz otrzymania przez
niego wyniku.
Zasoby te zostaną udostępnione Wykonawcy wyłonionemu do realizacji zamówienia.
II.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Słownik pojęć (lista haseł z wyjaśnieniami, znajdująca się na końcu podręcznika; ponadto w tekście
podręcznika podświetlone hasła, po najechaniu kursorem objaśnienie hasła w ramce). Słownik do każdego
kursu powinien zawierać ok. 25 pojęć.
Hiperłącza (odnośniki do stron w Internecie, poświęconych zagadnieniom omawianym w tekście) – ok. 30
hiperłączy w każdym kursie.
Filmy ilustrujące np. wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku – ok. 6 filmów w formacie .avi
do każdego kursu;
a. [W tekście podręcznika powinno znajdować się łącze do filmu. Film powinien być odtwarzany
(po kliknięciu w link) w osobnym oknie lub w oddzielnej karcie przeglądarki internetowej. Łącze
do filmu powinno być przekierowaniem do strony internetowej, na której będzie umieszczony
film]
Odnośniki (przekierowania do powiązanych ze sobą treści w podręczniku) – ok. 8 odnośników w każdym
z kursów,
Funkcja powiększenia grafik, zdjęć po kliknięciu myszą – ok. 20-50 rysunków w zależności od kursu,
Interfejs podręcznika zawierający co najmniej: stronę informacyjną (redakcyjną), spis treści, funkcjonalne
menu umożliwiające korzystanie ze wszystkich elementów podręcznika.
Układ podręcznika powinien odzwierciedlać konstrukcję zeszytów PDF opracowanych do kursów (średnia
liczba stron PDF do kursu ok. 45 stron)
III.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Funkcjonalności/elementy e-podręcznika do opracowania przez Wykonawcę:

Pozostałe wytyczne odnośnie przygotowania podręcznika:

Podręcznik (wygląd, kolory, rozmiar i krój czcionki, rozdzielczość na ekranie, elementy interaktywne)
powinien być dostosowany do grupy docelowej czyli młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
Zawartość podręcznika dla każdego z kursów powinna być podzielona (poprzez menu) na części
odpowiadające rozdziałom wykładu),
Jeden podręcznik powinien mieścić się na jednej płycie DVD,
Podręcznik powinien uruchamiać się automatycznie (widok strony głównej podręcznika) po włożeniu
płyty do komputera użytkownika (autorun),
Podręcznik powinien uruchamiać się przy użyciu standardowych przeglądarek internetowych (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome),
Korzystanie z podręcznika nie powinno wymagać od użytkownika instalowania dodatkowego
oprogramowania (poza udostępnionym w podręczniku),
Podręcznik powinien zostać wykonany w technologii HTML v4.0, CSS, JavaScript,
Podręcznik należy dostosować do minimalnych wymagań sprzętowych komputera użytkownika:
- komputer PC, Mac,
- procesor 1GHz, 256 MB RAM,
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9.

- DVD-ROM,
- karta graficzna 16 MB,
- karta dźwiękowa 16-bit,
- przeglądarka internetowa z zainstalowanym pakietem Adobe Flash Player 10 lub nowszym,
- system operacyjny: Windows (XP, Vista, 7), Linux, Mac
Podręczniki w wersji testowej powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w celu zaakceptowania ich
przed utrwaleniem na nośnikach w określonym nakładzie.
IV.

1.

2.
3.

4.

5.

Dystrybucja podręczników na nośnikach

Przedmiotem zamówienia jest również opracowanie oprawy graficznej podręcznika tj. etykiety na płyty
oraz okładki w formie tekturowego pudełka z odpowiednim nadrukiem lub okładki plastikowej z odpowiednią
wkładką papierową. Projekty graficzne powinny nawiązywać do wizualizacji całego Projektu
a w szczególności do okładek zeszytów do kursów. Nadruk na etykiecie płyty oraz na okładce należy
wykonać w pełnej kolorystyce. Poglądowy zeszyt w pliku PDF w załączeniu.
Nośnik na którym należy zapisać podręczniki – płyty DVD.
Nakład:
podręcznik nr 1 – 1050 szt.
podręcznik nr 2 – 1050 szt.
Dystrybucja 2000 szt. podręczników w kompletach zawierających dwa podręczniki (po jednym każdego
rodzaju) oraz list przewodni (jedna strona A4) do 1000 szkół na terenie województw: mazowieckiego,
warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego, łódzkiego. Lista adresowa w pliku excel oraz
wydrukowane listy przewodnie zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
Przesyłki powinny zostać zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem (np. koperty z folią
bąbelkową).
Przesyłki mogą zostać nadane listami zwykłymi przy czym po stronie Wykonawcy będzie leżał obowiązek
udokumentowania nadania listów (np. poprzez dostarczenie potwierdzonej przez operatora pocztowego listy
nadawczej).
Pozostałe 100 szt. podręczników (po 50 szt. każdego rodzaju) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17.
Termin realizacji usługi, tj. dostarczenia podręczników na nośnikach do siedziby Zamawiającego oraz
nadania przesyłek – nie później niż 24 września 2012.
3.4.
3.5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi
obejmować całość zamówienia.
W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty
podlegają odrzuceniu.

4. Warunki wymagane od Wykonawców.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.
są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
2.
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
3.
nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
4.
dysponują potencjałem kadrowym, posiadającym doświadczenie w realizacji usług objętych
niniejszym zapytaniem ofertowym (spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie
przedłożonych dokumentów CV).
5. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.
5.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan Dariusz Majka,
adres internetowy: dmajka@wwsi.edu.pl. Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni, chyba, że
prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zleceniodawcy na mniej niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert lub
pytanie wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
5.2 Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono
zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie internetowej
zamawiającego.
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6. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:
6.1.
Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty
będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do 30 sierpnia 2012 r. do godz. 16.00.
6.2.
Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:
a)
oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt
4 niniejszego zapytania,
b)
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
c)
pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje
się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem,
d)
CV dwóch osób, które Wykonawca zamierza zaangażować w realizację usługi,
e)
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wzór
w załączeniu).
6.3.
Dokumenty składa się w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
6.4.
Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających,
będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści
oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną
one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać
wyjaśnień od wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę.
6.5.
Oferty należy umieścić w nieprzejrzystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na
opracowanie e-podręcznika dla projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania
kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) - Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.”.
6.6.
Oferty należy składać w biurze projektu (pok. 215), ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa od
poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00.
7. Kryteria oceny ofert:
7.1.
Cena brutto za całość zamówienia – waga 80%, obliczona wg wzoru: najniższa cena
w postępowaniu/cena ocenianego wykonawcy x 80 pkt, maksymalna ilość punktów w tym kryterium
– 80.
7.2.
Potencjał kadrowy wykonawcy – waga 20%. W tym kryterium Zamawiający oceni doświadczenie
kadry, którą dysponuje Zamawiający w zakresie doświadczenia w realizacji podobnych materiałów
dydaktycznych, tj. e-podręczników w zakresie informatyki lub dziedzin pokrewnych. Doświadczenie
zostanie ocenione na podstawie CV dwóch osób, które Zamawiający zamierza zaangażować
do realizacji usług objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
Członkowie komisji oceniającej oferty przydzielą punkty w tym kryterium w skali 1 – 20. Maksymalna ilość
punktów w tym kryterium – 20.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert.
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który nie zostanie wykluczony z postępowania
i uzyska największą liczbę punktów, a jego oferta nie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą.
Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 15 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
9. Przesłanki odrzucenia ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
c) zostanie złożona po terminie składania ofert,
d) będzie zawierać rażąco niską cenę,
e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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10. Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze
najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i wykluczonych wykonawcach. Wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach
niezbędnych do zawarcia umowy.
11. Istotne postanowienia umowy:
11.1 Zamawiający zastrzega, że ma prawo wglądu do dokumentów finansowych Wykonawcy związanych
bezpośrednio z realizacją niniejszej umowy.
11.2 Z tytułu należytego wykonania usług Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie zgodne z ofertą
złożoną przez Wykonawcę.
11.3 Płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy podany
w fakturze VAT w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu otrzymania faktury.
11.4 W ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy Zamawiający nabywa
majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów (wzorów i projektów graficznych) wytworzonych
przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy w rozumieniu ustawy – Prawo autorskie na wszystkich
polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 tej ustawy.
11.5 Wykonawca będzie mógł zatrudniać podwykonawców, przy czym będzie ponosić pełną
odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były
działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.
11.6 Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla Zamawiającego.
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
................................., dnia ............................

......................................................................
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Przedkładany przez wykonawcę zamawiającemu - Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu na potrzeby projektu Informatyka+
ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) e-podręczników z wykorzystaniem materiałów merytorycznych dostarczonych
przez Zamawiającego, zapisaniu ich na nośnikach danych (DVD) w określonym nakładzie, przygotowaniu projektu
graficznego etykiety i okładki nośników a także dystrybucję podręczników pod wskazane adresy,
składamy niniejszym następującą ofertę:

Całkowita wartość usługi
Cena netto

Cena brutto

Słownie

… PLN

… PLN

…

1. Ceny wskazane w tabelach uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń
wymagania zawarte w jego treści.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku
wskazanym przez Zamawiającego.

wyboru

naszej

oferty,

do

zawarcia

umów

w

terminie

5. Załącznikami do niniejszego formularza są dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2 zapytania ofertowego.

……………………………………………………

…………………………………………………

Miejsce i data

Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczęć)*

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym
upoważnieniu.
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Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

......................................................................
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na usługę polegającą na opracowaniu
na potrzeby projektu Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) e-podręczników z wykorzystaniem
materiałów merytorycznych dostarczonych przez Zamawiającego, zapisaniu ich na nośnikach danych (DVD)
w określonym nakładzie, przygotowaniu projektu graficznego etykiety i okładki nośników a także dystrybucję
podręczników pod wskazane adresy,
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca:
a)
b)
c)
d)

jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
nie podlega wykluczeniu z postępowania,
dysponuje potencjałem kadrowym, posiadającym doświadczenie w realizacji usług objętych niniejszym
zapytaniem ofertowym (w załączeniu dokumenty CV).

……………………………………………………

…………………………………………………

Miejsce i data

Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczęć)*

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym
upoważnieniu.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego
......................................................................
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na usługę polegającą na opracowaniu
na potrzeby projektu Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) e-podręczników z wykorzystaniem
materiałów merytorycznych dostarczonych przez Zamawiającego, zapisaniu ich na nośnikach danych (DVD)
w określonym nakładzie, przygotowaniu projektu graficznego etykiety i okładki nośników a także dystrybucję
podręczników pod wskazane adresy,
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany
z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, w szczególności poprzez:
a)
b)
c)
d)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

……………………………………………………

…………………………………………………

Miejsce i data

Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczęć)*

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym
upoważnieniu.
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