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ZAPYTANIE OFERTOWE
Pow5riej r6wnowarto6ci lcwoty 14 ooo euro netto zgodnie z zasad4

konkurencyjnoSci

Fundacja Likejon I Lykeion Fundation zalprasza do skladania ofert na
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu obslugi i
wdraiania platformy e-learningowej .
Fundacja Likejon realizuj4c projekt ,,ICT kluczern do rozusoju ofiusiaity 2" w ramach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Priorytet IX ,,Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w
regionach", Dzialanie 9.4 ,,Wysokowykwalifikowane kadry systemu o6wiaty",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego, zarpraisza do przedstawienia oferty na zorganizowanie i

przeprowadzenie szkoleri z zakresu: obsluga i wdrainnie platformy elearningowej i/lub bazy wiedzy, e-learning jako narzqdzia wspierajace proces
dydalayczrly.
Zleceniodawca dopuszcza mo2liwo56 skladania ofert czgSiowych z podzialem na:
Czq66

I

Bazy wiedzy, e-lerning jako narzqdzie wspieraj4ce proces dydaktyczrry
Szkolenie wyjazdowe realizowane bqdzie dla ro os6b (r grupy szkoleniowej) w terminie od
marca do czerwca 2o1gr. Wymiar szkolenia to 16 h dydaktycznych zajq(, (t zjazd - z dni
szkoleniowe po8 h dziennie).
Czq$t

II

Obsluga i wdraianie platformy e-lerningowej
Szkolenie realizowane bqdzie dla L2 grup szkolenior,rrych, po ok 10 (8-rz) os6b kazda, w
terminie od marca do grudnia 2o13r. Zamawtajecy zastrzega mozliwo66 przesuniqcia realizacji
umo\^D/. Zajgcia beda odbywaly siq Srednio co z tygodnie, w blokach po S h dydaktycznych
z g o dn i e z wfi cznym i pr zekazanymi pr zez Zamavmaj q ce g o.
Wymiar szkolenia to 35 h dydaktycznych zajq(, dla ka2dej z grup (l4cznie 42o h
dydaktycznych).
Zamawraj4cy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedloZenia stosownych
p otwi e rd zaj 4cy ch p rawidlowo66 i nformacj i zawa rtych w ofe rcie.
Zakres tematyczny szkoleri:
doku m ent6w

Bazy wiedzy, e-lerningjako narzgdzie wspieraj4ce proces dydaktycztry
a) Mo2liwo6ci wykorzystania technologii informatycznych do usprawnienia procesu
dydaktycznego przez stosowanie jej m.in.:
-do mier zeniajako6ci pracy plac6wki,
CzgS;G,I

-nadzoru pedagogicznego,
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-oceniania wewnqtrzszkolnego,
-tworzenie zestawi efi , baz danych, raport6w.
b) Korzy6ci e-learningu dla funkcjonowania i organizacji pracy szkoly
c) Efektywno6d edukacj i e-learningowej
d) Nowe mozliwo6ci wsp6lpracy z uczniem

Czq36,II Obsluga i wdra2anie platformy e-lerningowej
a) Wprowadzenie do e-lerningu w systemach typu ZSIOPO

b) E-learning jako skuteczna forma nauczania
c) Funkcjonalno66 krok - po kroku
d) ABC nauczania na odleglo66
e) Przygotowanie do pracy zdalnej
0 Jak przygotowa6 wlasne materialy dydaktyczne
g) ewiczenia i zadania domowe dla nauczycieli

I

Tryb udzielenia zam6wienia:

Postqpowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjno6ci, na podstawie wewnqtrznego Regulaminu w sprawie udzielania zam6wiefi,
kt6rych warto6d przekracza 'vqvrazon4 w zlotych r6wnowarto66 kwoty wynikajqcej z umowy o
dofi na nsowa nie proj ektu, w r ozdziale doty czqcym ko nku re ncyj no6 ci.

II

Opis przedmiotu zam6wienia:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia r,ryjazdowego z zal<resu baz wiedzy, elearningu jako narzgdzia wspierajqcego proces dydaktyczny w tym:
a) Przeprowadzenie w formie teoretyczno-praktycznej (miniwyklady, warsztaty praktyczne,
dyskusja, case study) zgodnie z zakresem tematycznym przedstawionym przezZamawtaj4cego.
b) Zapewnienie kadry wykladowc6w legitymuj4cych sig odpowiednim przygotowaniem oraz
do6wiadczeniem praktycznym zgodnie z opisem pkt. WI 3.
c) Zapewnienie warunk6w lokalolvych niezbqdnych do przeprowadzenia ww. szkolenia (tj. sal
szkoleniovvych wyposazonych w komputery z odpowiednim oprogramowaniem (dla kazdego z
uczestnik6w), spelniajacych wymogi bezpieczeristwa, instalacje grzewcze, a takZe zaplecze
sanitarne.

d) Zapewnienie noclegu dla uczestnik6w szkolenia

wyjazdowego znajduj4cego siQ w tym
samym miejscu gdzie przeprowadzone jest szkolenie (r x nocleg dla ro os6b, pokoje jedno-,
dwuosobowe typu standard).
e) Zapewnienie dziennego wyzywienie dla uczestnik6w szkolenia wyjazdowego:
. Dzieri I - serwis kawowy, obiad, kolacja
o Dzieri II - Sniadanie, serwis kawowy, obiad
f Zapewnienie material6w szkoleniowych dla kazdego uczestnika projektu.
g) Przygotowanie oraz przedloilenie do akceptacji Zamawiaj4cego test6w kompetencji.
Przeprowadzenie ww.'test6w na pocz4tku i po zakoriczeniu zajg6.
h) Przeprowadzenie obserwacji w polowie i na zakoficzenie zajg(, kazdego uczestnika
/uczestniczki szkolenia oraz dokona6 zapisu oceny na karcie obserwacji.
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i) Przekazanie kazdemu uczestnikowi (koricz4cemu szkolenie w ramach proj.: ,,ICT kluczem do
rozwoju o6wiaty z") dokumentu potwierdzaj4cego uczestnictwo w szkoleniu r,vystawionego prze
Zamawtaj4cego.

j)

Prowadzenie dokumentacji szkolenia (m.in. dzienniki zajet,, listy obecno6ci, odpowiednie
oznaczenie sal szkolenior,rryrch, ankiety, testy) zgodnie ze wzorami i wytycznymi przekazanymi
przez ZamawiajAcego.

2.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obslugi i wdrazania platformy elerningowej w tym:
a) Przeprowadzenie w formie teoretyczno-praktycznej (miniwyklady, warsztaty praktyczne,
dyskusja, case study) zgodnie zzakresem tematycznym przedstawionym przezZamawtaj4cego.
b) Zapewnienie kadry vqtkladowc6w legitymuj4cych siq odpowiednim przygotowaniem oraz
do6wiadczeniem praktycznym zgodnie z opisem pkt. VtI 3.
c) Zapewnienie warunkow lokalolvych niezbqdnych do przeprowadzenia ww. szkolenia (tj. sal
szkoleniowych wyposazonych w komputery z odpowiednim oprogramowaniem (dla kazdego z
uczestnik6w), spelniajacych wymogi bezpieczeristwa, instalacje grzewcze, a takze zaplecze
sanitarne.
d) Zapewnienie material6w szkoleniowych dla kazdego uczestnika projektu.

e) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu szkolenia.
0 Przygotowanie oraz przedlozenie do akceptacj i Zamawiaj4cego test6w kompetencji.
Przeprowadzenie ww. test6w na pocz4tku i po zakoriczeniu zajg6.
g) Przeprowadzenie obserwacji w polowie i na zakoficzenie zajq(, kazdego uczestnika
/uczestniczki szkolenia oraz dokona6 zapisu oceny na karcie obserwacji.
h) Przekazanie kaZdemu uczestnikowi (kofrcz4cemu szkolenie w ramach proj.: ,,ICT kluczem do
rozwoju o6wiaty 2") dokumentu potwierdzaj1cego uczestnictwo i ukoriczenie szkolenia
wystawionego prze Zamavmaj 4 cego.
i) Prowadzenie dokumentacji szkolenia (m.in. dzienniki zaje6, listy obecno$ci, odpowiednie
oznaczenie sal szkoleniowych, ankiety, tesV) zgodnie ze wzorami i wylycznymi przekazanymi
przez Zamavnaj4cego.

III

Oferty czq6ciowe

Zamawraj qcy dopus zcza skl adanie ofe rt czq6 ciowych.

fV

Oferty wariantowe

zamaviaj acy nie dop rrszcza skl adanie

ofe

rt wari antowych.

V Nazwa i kod CPV okre6lone we Wsp6lnym Slowniku

Zarn6v.rrefiz

8ooooo oo-4 uslugi edukacyjne i szkoleniowe

VI Termin wykonania zam6wienia:
CzqflO,lBazy wiedzy,
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zajqcia realizowane bqd4 w terminie od marca do czerwca 2o13r.

czq66,Il obsluga i wdra2anie platformy e-lerningowej
zajqcia realizowane bqda w terminie od marca do grudnia zor3r.

Szczeg6lowy harmonogram

zajgt zostanie przedstawiony przez

Zamavmaj4cego po

rozstrzygnigciu postqpowania.

\III

Opis warunk6w udzialu w postgpowaniu:
W postqpowaniu mogQ wzi4(. udzial Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 l4cznie ponizsze kryteria,
np.:

.

I PosiadajA uprawnienia do wykonania okre6lonej dzialalnoSci
nakladaj 4 obowiqzek posiadania takich uprawnieri.

lub czynno6ci, jezeli

ustarnry

z. Posiadaj4 niezbqdna wiedzq i do6wiadczenie w organizacjiszkoleri.

i osobami zdolnymi do r,rryrkonania zam6wienia oraz
wykonania zadari okre6lonych w Opisie przedmi otu Zam6wienia.
4. Zapewni4 sale szkoleniowe do przeprowadzenia szkoleni a z zakresu obslugi i wdro2enia
platformy e-lerningowej zgodnie z opisem pkt. II t c il lub pkt.I r z c.
5. Znajduj4 sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej rnryrkonanie zam6wienia.
3. Dysponuj? potencjalem technicznym

6. Nie nalez? do kategorii wykonawc6w, co do kt6rych zachodza przeslanki opisane w art. z4
ust. t ustawy z dnia z9 stycznia zoo4r. Prawo zam6wieri publicznych stanowi4ce podstawq do
wykluczenia z postgpowania tj.:
a) wykonawc6w, kt6rzy vryrzqdzili szkodq, nie wykonujac zam6wienia lub wykonujac je
nienalezycie , jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem s4du, kt6re uprawomocnilo siq
w okresie 3 lat przed wszczeciem postqpowania;
b) wykonawc6w, w stosunku do kt6rych otwarto likwidacjq lub kt6rych upadlo66 ogloszono, z
wyjqtkiem r'rryrkonawc6w, kt6rzy po ogloszeniu upadloSci zawarli uklad zatwierd zony
prawomocnym postqpowaniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacjq majqtku upadlego;
c) wykonawc6w, kt6rzy zalegaj1 z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypodk6w gdy uzyskalioni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platno6ci lub wstrzymanie w calo6ci
wykonania decyzji wla6ciwego organu ;
d) osoby frzyczne, kt6re prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwi4zku z

postqpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo przeciwko prawom os6b
wykonujacych pracQ zarobkow4, przestgpstwo przeciwko $rodowisku, przestqpstwo
przekupstwa, przestqpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestqpstwo
popelnione w celu osi4gnigcia korzy6ci maj4tkowych, & takie za przestgpstwo skarbowe lub
przestepstwo z ]udzialem w zorganizowanej grupie albo zwr4zku maj4cych na celu popelnienie
przestgpstwa lub przestqpstwa skarbowego;

e) sp6lki jawne, kt6rych wspolnika prawomocnie skazano za przestqpstwo popelnione w
zwi4zku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo przeciwko
fru*om os6b

wykonuj4cych pracQ zarobkow4, przestqpstwo przeciwko Srodowisku, przestqpstwo
ra tfaot eofto*
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przekupstwa, przestepstwo przeciwko' obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osi4gniqcia korzy6ci majqtkowych, a taki e za przestqpstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwi4zku maj4cych na celu popelnienie
przestqpstwa lub przestqpstwa skarbowego;
0 sp6lki partnerskie, kt6rych partnera lub czlonka zarz4du prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiqzku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo
przeciwko prawom os6b wykonuj4cych pracQ zarobkowA, przestqpstwo przeciwko Srodowisku,
przestqpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osi4gniqcia korzy6ci majqtkowych, ? takie za przestqpstwo
skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiqzku maj4cych na celu
popelnienie przestqpstwa lub przestqpstwa skarbowego;
g) sp6lki komandytowe oraz sp6lki komandytowo akcyjne, kt6rych komlementariusza
prawomocnie skazano za przestqpstwo popelnione w zwi4zku z postqpowaniem o udzielenie
zam6wienia, przestqpstwo przeciwko prawom os6b wykonuj4cych pracQ zarobkowq,
przestqpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osi4gniqcia korzy6ci
maj4tkowych, a takie za przestqpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwiqzku maj4cych na celu popelnienie przestqpstwa lub przestgpstwa skarbowego;
h) osoby prawne, kt6rych urzqduj4cego czlonka organu zarz4dzaj4cego prawomocnie skazano
za przestqpstwo popelnione w zwiqzku z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia,
przestqpstwo przeciwko prawom os6b wykonuj4cych pracQ zarobkow4, przestqpstwo przeciwko
Srodowisku, przestqpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popelnione w celu osi4gniqcia korzy6ci maj4tkowych, a takie za
przestqpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwi4zku
maj4cych na celu popelnienie przestqpstwa lub przestqpstwa skarbowego;
i) podmioty zbiorowe, wobec kt6rych sAd orzekl zakaz ubiegania siQ o zam6wienia na
podstawie przepis6w o odpowiedzialnoSci podmiot6w zbiorowych za czqy zabronione przed
groib4kary.
7. Nie sq powi4zani z Zamawiajqcym osobowo lub kapitalowo. Przez powr4zanie osobowe lub
kapitalowe rozumie siQ wzajemne powi4zania miqdzy Zamawtaj4cym lub osobami
upowaZnionymi do zaci4gania zobowi4zari w imieniu Zamavmaj4cego lub osobami
wykonuj4cymi w imieniu Zamavmaj4cego czynno6ci zwrqzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a WykonawcA, polegaj4ce w szczeg6lno6ci
na:

uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej;
posiadaniu udzial6w lub co najmniej ro% akcji;

pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego

lub

zaru4dzajAcego, prokurenta,

pelnomocnika;
pozostawaniu w zwi4zku mal2eriskim, w stosunku pokrewieristwa w linii prostej,
pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu bqdzie przeprowadzona
przedlozone przez WykonawcQ dokumenty i o6wiadczenia.
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Kryteria oceny ofert:

Zamawtajacy dokona oceny i por6wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
o nastqpujqce kryterium/kryteria, np. :

1. Cena za r godzinq brutto w zl. - To % (Zo pkt):
Maksymalnq ilo56 punkt6w w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtarisza oferta
wedlug wzoru:
C

minimalna

x70

Cena =
C oferty badanej

Pozostale oferty otrzymaj q o dpowie dnio nizsz1 ilo6 6 punkt6w.

z. Do6wiadczenie Wykonawcy

W

- Loyo (ro pkt):

ramach kryterium ,,do6wiadczenie" Zamawiajqcy bqdzie przyznawal punkty

za

do6wiadczenie (lata pracy/ilo66 godzin wykonanych uslug) w realizacji podobnych zadafi w
przedziale od r do ro pkt. w oparciu o dane zawarte w zal4czniku nr 2 wedlug zasady:
Ponizej r roku do6wiadczenia w zakresie .......... r pkt.,
r-z lat do6wiadczeniaw zakresie .......... - S pkt.,
z i wiqcej lat do6wiadczenia w zakresie ..............- ro pkt.

(ro pkt.)
W ramach tego kryterium ZamaviajEcy bqdzie przyznawal punkty za do6wiadczenie w
prowadzeniu szkoleri z zakresu IT (ilo66 godzin przeprowadzonych szkoleri) w przedziale od r
do ro pkt. w oparciu o dane zawarte w zlozonym CV, wg zasady:
do 4oo godzin przeprowadzonych szkoleri - o pkt.,
Powy2ej 4oo godzinprzeprowadzonych szkoleri - ro pkt.
3. Do6wiadczenie kadry trenerskiej

-

roo/o

4 . Dodatkowe kursy/szkolenia podnosz4ce kwalifikacje - roo/o (ro pkt):
,,Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszqce kwalifikacje", tj. dodatkowe kwalifikacje w zakresie
przeprowadzania indywidualnych spotkari doradczych, takie studia podyplomowe.
Zamawiaj4cy bqdzie przyznawal punkty za ilo56 kurs6w/szkoleri/studi6w i zgodnoS6 z
przedmiotem zam6wienia w przedz\ale od r do 10 w oparciu o dane zawarte w zlozonym CV
wedlug zasady:
do z kurs6w/szkoleri - r pkt.,
2 - Skurs6w/szkoleri - S pkt.,
powyZej 5 kurs6w/szkoleri - ro pkt.

Zamawiajqcy wybierze najkorzystniejsz4 ofertq, kt6ra uzyska najwyZsz4 ilo56 punkt6w
w oparciu o ustalone wyzej kryteria.
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IX

Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zam6wienie:
r. Wykonawca moile zlozy(, tylko jednq ofertq, dopuszcza siQ skladania ofert czq6cior,vych.
z. Ofertq sklada siq w formie pisemnej wypelniajqc ,,Formularz Oferty Wykonawcy"
stanowi4cy zal4cznik nr Lwraz z pozostalymi zal4cznikami do zapytania ofertowego.
g. Do oferty nalezy dol4czy(,: CV na wzorze dolEczonym do zapytania z opisem
do6wiadczenia w prowadzeniu podobnych zajq6, deklaracjQ uczestnictwa w projekcie,
kopie dokument6w po6wiadczaj1cych posiadane wyksztalcenie, pohvierdzone za
zgodno6t,zoryginalem, opatrzone dat4 orazewentualnie rekomendacje i referencje.
4. Oferta powinna by6. czytelna i zlozona w jqzyku polskim.
5. Wszelkie zmiany w tek6cie oferty (przekre6lenia, poprawki dopiski) powinny by6
podpisane lub parafowane przez WykonawcQ, w przeciwnym wypadku nie bgda
uwzglqdniane.
6. Oferta Wykonawcy oraz zal4czniki musz4 by6 podpisane przez WykonawcQ.
7. Przed uplywem terminu skladania ofert, Wykonawca moie wprowadzi6 zmiany do
zloilonej oferty lub wycofa6 ofertq. Zmiany lub wycofanie powinny by6 dorqczone
Zamavnaj4cemu na pi6mie przed upl5nvem terminu skladania ofert. O6wiadczenie o
wprowadzeniu zmian lub rrvycofaniu winno by6 opakowane tak, jak oferta, a koperta
zawiera6 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio ,,ZMIANA" lub ,,\AryCOFANIE".
8. Wykonawca nie moze wycofa6 oferty i wprowadzal,jakichkolwiek zmian w tre6ci oferty
po uplywie terminu skladania ofert.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zvrr4zarlezprzygotowaniem i zlozeniem ofert.

X Forma, miejsce i termin skladania ofert:
Oferty nalezy sklada6 pisemnie w zamkniqtej kopercie i opisa6 j4 podaj4c: dane prowadz4cego
postqpowanie (nazwa i adres), tJrtul projektu, w ramach kt6rego prowadzone jest niniejsze
postqpowanie oraz dane skladaj4cego ofertq (imiq i nazwisko, adres), a takie opatrzy6 napisem:
,,Oferta na przeprowadzenie szkolenia rD zakresie obslugi i udraLania plotfurmy elearningowej iflub bazy danych, elearning jako narzqdzia uspierojqce proces dydaktycznA u)
ramach projektu ,,ICT kluczem do rozwoju o*wiatA 2".
Nie otusiera1 przed dniem 11.05.2075 r."
Lub te2
Oferty prosimy kierowa6 na adres email. Oferty powinny by(, zapisane w formie dokumentu
Word lub PDF i opatrzona nazw1 ,,Oferte no przeprowadzenie szkolenia w zokresie obslugi i
wdraiania platfurmA e-Iearningoutej iflub bazy danych, elearning jako narzgdzia
usspierajqce proces dydaktyczny u) ramach projektu ,,ICT kluczem do rozutoju ofusiotA 2".
Wiadomo66 e-mail z nadeslan4 ofert4 powinna nosi6 t5rtul: ,,Oferta na przeprousadzenie
szkolenious zakresie obslugi i wdraionia platfurmA e-Iearningowej iflub bazy danych,
elearning jako narzqdzio tuspierajqce proces dydaktycznA w romoch projektu ,,ICT kluczem
do roztaoju oiwietA 2". ,,
Miej sce zlozenia oferty

:

Biuro projektu ,,ICT kluczem do rozwoju o6wiary 2" (Fundacja Likejon),
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ul.Morwowa 1 lok rr, 2c.- 7o4 Lublin
Mail: m.glowacka@likejon.pl.

Termin zlozenia oferty do dnia: rr.o7.2or7 r r. do godz.12:oo

XI Uniewa2nienie postqpowania:
Zamawiajqcy ma prawo do uniewaznienia postqpowania, jezeli wystqpi4 nastqpujEce
okolicznoSci:

1. W postqpowaniu wplyngly wadliwe oferty i nie mozna usun46 ich wad,
2. W toku postqpowania ujawniono niemo2liwE do usuniqcia wadq postqpowania
uniemo2liwiaj4c4 zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
3. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza tz5%o szacowanej warto6ci zam6wienia.

Osoby do kontakt6w:
1. Malgorzata Glowacka
Tel. Br 444 6o o9
Mail: m.glowacka@likejon.pl.

Wykaz zalqcznik6w, np. :

1. Formularz oferty
2. Wykaz zorganizowanych szkole6.
3. Wykaz do6wiadczenia kadry dydaktycznej

4.
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prowadz4cej szkolenie wrazzawzorem CV.
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Proiekt: *ICT kluezem

Zal4cznik

d.o

I

rozwoju o9wio,ty z'wsp6ffinonsorttcrng jest ze Srodk6w
ut ramoich Europejskiego Funduszu Spolecznego

llnii Europeiskiei

nrr
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rmular z Ofe rty Wyko nawcy

Nazwa Wykonawcy:
Siedziba Wykonawcy:

Adres do korespondencji: ..........

Nr telefonu: .......
Nr faksu: ............
NT

NIP:

Nr REGON: ......
Adres e-mail:..

skierowana do:
Fundacja Likejon/ Lykeion Fundation,
ul. Prawiedniki So A, 2o-S1S Lublin
Biura projektu: ICT kluczem do rozwoju o6wiaty 2 ul. Morwowa r lok rr, zo-Zo4

Lublin

Nawi4zuj4c do zaproszenia do skladania ofert na przeprowadzenie szkolefi z zakresu: obsluga i
wdraZanie platformy e-learningowej i/lub barry wiedzy, e-learning jako narzqdzia wspierajace
proces dydaktyczny oferujg wykonanie uslugi za:
Wykonawca podaje cenq zl brutto /godzinq Vlko na t4/tq czq6ci na kt6re sklada ofertq, w
pozostalych miejscach wpisuje Nie dotvczy
Uwaga!!!
Skladaj4c ofertg na danq czqil(. nalezy poda6 koszt wykonania uslugi na jednq grupQ szkoleniw4.

Czgfl0,lBazy uriedzy, e-lerningjako narzqdzie wspieraj4ce proces dydaktyczrry
Cena ofertowa
.........i......21 netto I godzinq,

slownie:

..zlotych)

w tym podatek VAT w wysoko6ci .......................21.

ofertowa
slownie:
Cena

..zl netto

/

grupQ szkoleniowA,

..........21oVch)

CzgSe,II Obsluga i wdraianie platformy e-lerningowej
ofertowa
..zl netto / godzinq,

Cena

slownie:

..........2\oVch)

w tym podatek VAT w wysoko6ci ...... .................21.
Cena ofertowa
..zl netto / grupq szkoleniowq,

slownie:
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Skladaj 4c ofertq o6wia dczarn, i,ez

r. Posiadam uprawnienia do wykonania okre6lonej dzialalno6ci lub czynno6ci, jezeli ustawy
nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawniefi.
z. Posiadam niezbqdna wiedzq i do6wiadczenie w organizacji szkoleri.
3. DysponujQ potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia oraz do
wykonania zadan okreSlonych w Opisie Przedmiotu Zam6wienia.
4. Zapewnig sale szkoleniowe do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obslugi i wdroilenia
platformy e-lerningowej zgodnie z opisem pkt. Il r cil lub pkt.II z c.
5. Znajdrrjq siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej wykonanie zam6wienia.
6. Nie nalezE do kategorii wykonawc6w, co do kt6rych zachodzq przeslanki opisane w art. 24
ust. r ustawy z dnia zg slycznia zoo4 roku Prawo zam6wiefr publicznych stanowi4ce podstawq
do wykluczenia z postqpowania tj.:
a) wykonawc6w, kt6rzy wyrzqdzili szkodq, nie wykonuj4c zam6wienia lub wykonujAc je
nienale2ycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sEdu, kt6re uprawomocnilo
siq w okresie 3 lat przed wszczeciem postqpowania;
b) r,vykonawc6w, w stosunku do kt6rych otwarto likwidacjq lub kt6rych upadlo66 ogloszono, z
wyj4tkiem wykonawc6w, kt6rzy po ogloszeniu upadlo6ci zawarli uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem s4du, jeZeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacj q maj 4tku upadlego ;
c) wykonawc6w, kt6rzy zalegaj4 z tiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotrte, z wyj4tkiem przypadk6w gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platno6ci lub wstrzymanie w calo6ci
wykonania decyzji wla6ciwego organu ;
d) osoby frzyczne, kt6re prawomocnie skazano za przestqpstwo popelnione w zwi4zku z
postqpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo przeciwko prawom os6b
wykonuj4cych pracQ zarobkow4, przestqpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo
przekupstwa, przestqpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestqpstwo
popelnione w celu osi4gniqcia korzy6ci maj4tkorvych, a takie za przestqpstwo skarbowe lub
przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwi4zku maj4cych na celu popelnienie
przestqpstwa lub przestqpstwa skarbowego;
e) sp6lki jawne, kt6rych wsp6lnika prawomocnie skazano za przestqpstwo popelnione w
zwi4zku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo przeciwko prawom os6b
wykonuj4cych pracQ zarobkow4, przestqpstwo przeciwko 6rodowisku, przestqpstwo
przekupstwa, przestqpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestqpstwo
popelnione w celu osi4gniqcia korzy6ci maj4tkowych, a takZe za przestqpstwo skarbowe lub
przestqpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwi4zku majqcych na celu popelnienie
przestqpstwa lub przestqpstwa skarbowego;

0 sp6lki partnerskie, kt6rych partnera lub czlonka zarz4dl prawomocnie skazano za
przestqpstwo popelnione w zwi4zku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia,
przestqpstwo przecilyko prawom os6b wykonuj4cych pracQ zarobkow4, przestqpstwo
przeciwko 6rodowisku, przestqpstwo przekupstwa, przestqpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestqpstwo popelnione w celu osi4gnigcia korzy6ci maj4tkowych,
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a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo

udzialu

unii Europeiskiei

w zorganizowanej

grupie albo zwi4zku maj4cych na celu popelnienie przestqpstwa lub przestqpstwa
skarbowego;

g) sp6lki komandytowe oraz sp6lki komandytowo-akcyjne, kt6rych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestqpstwo popelnione w zwi4zku z postqpowaniem o
udzielenie zam6wienia, przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonujqcych pracQ
zarobkow4, przestqpstwo przeciwko 6rodowisku, przestqpstwo przekupstwa, przestqpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestqpstwo popelnione w celu osi4gniqcia
korzy6ci maj4tkowych, a takze za przestqpstwo skarbowe lub przestqpstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwi4zku majqcych na celu popelnienie przestqpstwa lub
przestgpstwa skarbowego ;
h) osoby prawne, kt6rych urzqduj4cego czlonka organu zarz4dzajqcego prawomocnie skazano
za przestqpstwo popelnione w zwi4zku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia,
przestqpstwo przeciwko prawom os6b wykonuj4cych pracQ zarobkow4, przestqpstwo
przeciwko 6rodowisku, przestqpstwo przekupstwa, przestqpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestqpstwo popelnione w celu osiqgniqcia korzySci maj4tkowych,
a takze za przestqpstwo skarbowe lub przestqpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwiqzku majqcych na celu popelnienie przestqpstwa lub przestqpstwa skarbowego;
i) podmioty zbiorowe, wobec kt6rych sAd orzekl zakaz ubiegania siQ o zam6wienia na
podstawie przepis6w o odpowiedzialno6ci podmiot6w zbiorowych za czyny zabronione pod
grof,b4 kary.
5. Nie jestem powi4zany zZamaviaj4cym osobowo lub kapitalowo. Przez powi4zanie osobowe
lub kapitalowe rozumie siQ wzajemne powi4zania miqdzy Zamavmajqcym lub osobami
upowaznionymi do zaci4gania zobowi4zari w imieniu Zamawtajqcego lub osobami
wykonujqcymi w imieniu Zamavmajqcego czynno6ci zv{t4zane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a WykonawcA, polegaj4ce w szczeg6lno6ci
na:

- uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6}ki cywilnej lub sp6lki osobowej;
- posiadaniu udzial6w lub co najmniej to%o akcji;
- pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczegoltb zarz4dzaj4cego, prokurenta, pelnomocnika;

- pozostawaniu w zwr1zku mal2eriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zobovn4zujQ sig do wykonania zam6wienia w terminie podanym przez Fundacjq Likejon.
Oferta wazna jest 3o dni od dnia zakoficzenia terminu skladania ofert.

(Podpis Wykonawcy)
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Zal4cznik nrz
Wykaz zorganizowanych szkol eft / do6wiadczenie Wykonawcy

Zleceniodawca
(nazwa, adres)

Okres
realizacji

Grupa
docelowa

Kr6tki opis tematyki
szkolenia

*nalezy doda6 tyle kratek ile bqdzie potrzebne

(Podpis Wykonawcy)
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Zal4cznik nr 3
Wykaz zorganizowanych szkoleri / do6wiadczenie kadry dydalctycznej
prowadz4cej szkolenia

Nazwa projektu POKL
w ramach kt6rego
organizowane bylo
szkolenie

Kr6tki opis tematyki I L4czna liczba zrealizowanych

szkolenia 1

*naleZy doda6 tyle kratek ile bqdzie potrzebne

(Podpis Wykonawcy)
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ZYCIORYS ZAWODO\Ary
Proponowane stanowisko w projekcie:
r. Nazwisko:
z. Imiq:
3. Data urodzenia:
4. NarodowoSc
5. Wyksztalcenie:

Inst5rtucja
Data: od (miesi4c/rok) do (miesiqc/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Ins\rtucja
Data: od (miesi4c/rok) do (miesi4c/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Inst5rtucja

Data: od (miesiqc/rok) do (miesiqc/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Inst5rtucja

Data: od (miesiqc/rok) do (miesi4c/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Inst5rtucja
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Data: od (miesi4c/rok) do (miesiqc/rok)
6.Znajomo66 jqzyk6w obcych: (od r do S w zalezno6ci od stopnia znajomo6ci jgzyka)
Jqzyk obcy

Czytanie

Mowa

Pisanie

ier.
iqr.
JQZ.

inny (poda6 jaki)...
7. Czlonkostwo w organizacjach:
8. Obecne stanowisko (z uwzglqdnieniem zaangailowania w realizacjq innych projekt6w
wsp6lfinansowanych ze 6rodk6w UE):
9. Przebieg pracy zawodowej:

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Miejsce

Firma
Stanowisko
Opis
Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Miejsce

Firma
Stanowisko
Opis

ro. Inne (np. publikacje, opracowania )

tt. Odbyte szkolenia:
rz. Inne umiejqtno6ci:
Wyroiam zgodq na przet'warzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawq o ochronie danych
osobowych z dnia z9 sierpnia ry97 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2oo2 r. nr 1o1 poz. 9z6 ze zmianami).
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