ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z
art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Lelis, dnia 2 lipca 2020r.

Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie
w związku z realizacją projektu
„Platforma e-learning”
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Platforma e -learning”

I. Zakres zamówienia obejmuje:
1. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej strony internetowej Zamawiającego
poprzez stworzenie optymalnego środowiska dla funkcjonowania platformy e-learning;
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym graficzną szatę strony oraz
uwzględnić zakładkę darmowego BIP.

2. Opracowanie informacji, materiałów, zdjęć i innych danych koniecznych do optymalnego
funkcjonowania platformy e-learning;

Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje, materiały i zdjęcia które są w jego
posiadaniu. W przypadku, gdy Zamawiający nie dysponuje wystarczającymi materiałami,
informacjami i zdjęciami , Wykonawca jest zobowiązany pozyskać je we własnym zakresie w
ramach zaoferowanego wynagrodzenia.
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3. Postawienie platformy e-learning, w szczególności:
1) Konfiguracja serwera, domeny i systemu operacyjnego,
2) Instalacja systemu e-learningowego,
3) Konfiguracja zainstalowanego systemu e-learningowego, instalacja dodatkowych
wtyczek,
4) Przygotowanie API integrującego system e-learningowy z CMS Zamawiającego (
organizacji edukacyjnej),
5) Projekt i przygotowanie tematu graficznego systemu e-learningowego z uwzględnieniem
logo Zamawiającego,
6) Zabezpieczenie

instalacji

systemu

e-learningowego,

przygotowanie

kopii

bezpieczeństwa.

Wykonawca, po postawieniu platformy e-learning jest zobowiązany przeprowadzić testy i
próby produktu, tak aby platforma e-learning była w pełni sprawna i funkcjonalna na dzień
31.08.2020r.

4. Przeszkolenie pracowników (kadry dydaktycznej, administratora, osób odpowiedzialnych za
przygotowanie i uruchomienie przyszłych szkoleń i wydarzeń na platformie e-learning)
Zamawiającego w zakresie obsługi i pracy na platformie e-learning;

Wykonawca jest zobowiązany przygotować szkolenie w formie prezentacji dot. obsługi i
pracy na platformie e-learning, oraz udostępnić adres e-mail na który pracownicy
Zamawiającego będą mogli zgłaszać uwagi, zapytania i wątpliwości związane z obsługą i
pracą na platformie e-learning.

Ponadto Zamawiający wymaga wsparcia technicznego Wykonawcy do dnia 30.04.2021r. od
momentu zakończenia wdrażania.

II. Finansowanie projektu
Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Kultura w sieci.
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III. Terminy realizacji zamówienia
Dla elementów wymienionych w rozdziale I ust. 1-3- od dnia podpisania umowy do 31.08.2020r.
Dla elementu wymienionego w rozdziale I ust 4- od 01.08.2020r. do 31.08.2020r.

IV. Kryteria oceny złożonych ofert:
1. Cena oferty – 100%.
2. Wykonawca w oferowanej cenie jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane
z realizacją zadania o którym mowa w rozdziale I. Niedoszacowanie, pominięcie
jakichkolwiek kosztów nie będzie stanowiło podstawy podwyższenia wynagrodzenia
ofertowego.

V. Sposób przygotowania oferty
Pisemnie z wykorzystaniem formularza oferty- załącznik do zapytania. Ofertę składaną w sposób
wskazany w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 i pkt 2 należy umieścić w zamkniętej kopercie i opisać:
OFERTA NA REALIZACJĘ PROJEKTU „ PLATFORMA E-LEARNING”

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych form:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie ul.
Szkolna 48, 07-402 Lelis,
2) drogą pocztową na adres Zamawiającego:
3) drogą mailową na adres: ckbis.lelis@onet.pl
Oferta przesłana drogą mailową winna być zabezpieczona w taki sposób, aby nie można było się z
nią zapoznać do dnia 10 lipca 2020r. do godziny 12:00. Wykonawca jest zobowiązany przekazać
Zamawiającemu hasło do otwarcia oferty.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Osobą uprawioną do kontaktów z Wykonawcą jest Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska tel. 29 761
10 77 e-mail: dyrektor@ckbislelis.pl;
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2. Postępowanie może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty, w szczególności w
przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
3. Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyn.
4. Okres związania oferta wynosi 30 dni.
5. Umowa z wybranym Wykonawca zostanie podpisana w okresie związania ofertą.

ZAŁACZNIKI:
ZAŁĄCZNIK NR 1- formularz oferty
ZAŁĄCZNIK NR 2- Projekt umowy
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FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
dotyczące projektu
p.n.: „Platforma e-learning”
składam niniejszą ofertę:

Dane Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy składającego ofertę
Siedziba Wykonawcy (adres):
Nr telefonu
Nr fax-u
Adres e-mail
NIP
REGON

CENA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SŁOWNIE ZŁOTYCH:
Cena brutto obejmuje podatek VAT, a w przypadku osoby fizycznej obligatoryjne obciążenia z tytułu
składek ZUS i Fundusz Pracy po stronie pracownika i pracodawcy.

Prowadzę działalność gospodarczą, której zakres działania pokrywa się z przedmiotem zamówienia:
proszę wstawić znak „X’, jeśli TAK

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych , na potrzeby realizacji projektu „Platforma e-learning”
proszę wstawić znak „X”

Projekt Platforma e-learning dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

1. Oświadczamy, że:
1) cena podana w ofercie i jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu
zamówienia,
2)

zrealizujemy zamówienie w całości w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,

3) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
4) wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy,
5)

akceptujemy okres związania ofertą określony w zapytaniu ofertowym,

6) akceptujemy bez zastrzeżeń warunki umowy załączonej do zapytania ofertowego i zobowiązujmy się w
przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą- do podpisania umowy na ww. warunkach.
2. Osobą do kontaktów z naszej strony jest:………………………………………………………………………………………
tel:................................................................... e-mail:…………………………………………………………………………
3. Wszelką korespondencję prosimy przesyłać na adres:…………………………………………………………………
4. Załącznikiem do niniejszej oferty jest……………………………………….

………………………………………………………..
(podpis i pieczątka wykonawcy)
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UMOWA ( Projekt)
Dnia ………………………. lipca 2020r. w Lelisie, pomiędzy:
Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie z siedzibą: 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48
reprezentowanym przez:
Katarzynę Dobkowską- Wiśniewską- Dyrektora CK-BiS
przy kontrasygnacie Jolanty Grzywińskiej- głównej księgowej
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM"
a
Firmą………………………………………
zwaną dalej „WYKONAWCĄ"
zawarto umowę o następującej treści:

§1.
1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia pod nazwą :
Platforma e-learning”
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej strony internetowej Zamawiającego poprzez
stworzenie optymalnego środowiska dla funkcjonowania platformy e-learning;
2) Opracowanie informacji, materiałów, zdjęć i innych danych koniecznych do optymalnego
funkcjonowania platformy e-learning. Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje, materiały i
zdjęcia które są w jego posiadaniu. W przypadku, gdy Zamawiający nie dysponuje wystarczającymi
materiałami, informacjami i zdjęciami , Wykonawca jest zobowiązany pozyskać je we własnym
zakresie w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.
3) Postawienie platformy e-learning, w szczególności:
5. Konfiguracja serwera, domeny i systemu operacyjnego,
6. Instalacja systemu e-learningowego,
7. Konfiguracja zainstalowanego systemu e-learningowego, instalacja dodatkowych wtyczek,
8. Przygotowanie API integrującego system e-learningowy z CMS Zamawiającego ( organizacji
edukacyjnej),
9. Projekt i przygotowanie tematu graficznego systemu e-learningowego z uwzględnieniem logo
Zamawiającego,
10. Zabezpieczenie instalacji systemu e-learningowego, przygotowanie kopii bezpieczeństwa.

Wykonawca, po postawieniu platformy e-learning jest zobowiązany przeprowadzić testy i próby
produktu, tak aby platforma e-learning była w pełni sprawna i funkcjonalna na dzień 31.08.2020r.
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4) Przeszkolenie pracowników (kadry dydaktycznej, administratora, osób odpowiedzialnych za
przygotowanie i uruchomienie przyszłych szkoleń i wydarzeń na platformie e-learning)
Zamawiającego w zakresie obsługi i pracy na platformie e-learning. Wykonawca jest zobowiązany
przygotować szkolenie w formie prezentacji dot. obsługi i pracy na platformie e-learning, oraz
udostępnić adres e-mail na który pracownicy Zamawiającego będą mogli zgłaszać uwagi, zapytania i
wątpliwości związane z obsługą i pracą na platformie e-learning. Ponadto Zamawiający wymaga
wsparcia technicznego Wykonawcy do dnia 30.04.2021r. od momentu zakończenia wdrażania.
3. Wykonawca zapewni realizację zadania, w sposób zgodny z ustaleniami, wymaganiami ustaw i
przepisami.
4. Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w
sieci.
§2.
Terminy realizacji zadania:
1) Dla elementów wymienionych w §1 ust. 2 pkt 1-3- od dnia podpisania umowy do 31.08.2020r.
2) Dla elementu wymienionego w §1 ust. 2 pkt 4- od 01.08.2020r. do 31.08.2020r.
3) wsparcie techniczne Wykonawcy- do dnia 30.04.2021r., licząc od dnia zakończenia wdrażania.
§3.
Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje, materiały i zdjęcia które są w jego posiadaniu. W przypadku,
gdy Zamawiający nie dysponuje wystarczającymi materiałami, informacjami i zdjęciami , Wykonawca jest
zobowiązany pozyskać je we własnym zakresie w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.
§4.
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw majątkowych do zamówienia o którym mowa w §1
umowy. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do zamówienia obejmuje następujące pola
eksploatacji:
1) Wprowadzanie do obrotu,
2) Wprowadzanie do pamięci komputera,
3) Wprowadzanie do sieci Internet i innych sieci komputerowych.
2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na modyfikowanie zamówienia, w tym m.in. na dokonywanie
korekt, przeróbek, zmian i adaptacji zamówienia oraz jego pojedynczych fragmentów, bez nadzoru
autorskiego.
§5.
1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu, na o kwotę: ………. brutto, w
tym podatek VAT ……%.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po jego wykonaniu i akceptacji przez Zamawiającego. Akceptacja
zostanie wyrażoną drogą mailową.
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3. Faktura VAT za przedmiot umowy będzie płatna przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 14 dni od
daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.
4.

Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna, przyjmuje się dzień przyjęcia faktury VAT.
§6.

1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn,
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy (licząc od umownego terminu jego wykonania) nie więcej niż 10% wartości umowy,
2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia- za każdy dzień zwłoki,
licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości
10% wynagrodzenia umownego.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§7.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie
pisemnej.
2. Strony mogą odstąpić od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego,
§8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze
polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od
dnia powstania sporu mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed właściwym sądem
powszechnym.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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