
 

 
  
Znak sprawy: Quizer/ZO-5/2017 

Lublin, dnia 11 października 2017 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dotyczy projektu: „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

realizowanego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe 

Umowa nr: RPLU.01.02.00-06-0065/16   
 

Euro-Forum Agnieszka Gudków Marek Gudków Spółka Jawna z siedzibą 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 NIP: 
9462559700, REGON: 060388612 w związku z realizacją projektu „Stworzenie innowacyjnej platformy 
interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, 
Działanie 1.2 Badania celowe, zaprasza do składania ofert cenowych na wyłonienie wykonawcy realizacji zadań 
określonych w pkt. 3  niniejszego zapytania ofertowego. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Euro-Forum 
 Agnieszka Gudków Marek Gudków 

Spółka Jawna 
ul. Graniczna 4/7,8 

20-010 Lublin 
NIP: 9462559700, 

REGON: 060388612 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i 
odbywa się zgodnie z § 16-20 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.01.02.00-06-0065/16 z dnia 
28.11.2016 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe oraz  w oparciu o Wytyczne w 
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020” z dnia 19  lipca 2017 r. (zwane w dalszej części Zapytania ofertowego – Wytycznymi)  i inne 
aktualnie obowiązujące w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców .  
 
Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Przedmiotowe zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP. 
 
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego  
(http://projekty.euro-forum.com.pl/category/quizer/) oraz w bazie konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

NAZWA I KOD OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ (kod CPV): 
 

Kod CPV – 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 
 

http://projekty.euro-forum.com.pl/category/quizer/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 
  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania 
przemysłowe w funkcji PRACOWNIKA BADAWCZEGO – członka zespołu badawczego – pracownik badawczy ze 
stopniem naukowym co najmniej doktora - specjalista w dziedzinie edukacja i nauczanie oraz e-learningu (opis 
wymagań - patrz pkt V.1  Zapytania Ofertowego) – STANOWISKO 1 -  w celu realizacji opisanych poniżej zadań 
3 (w częściowym zakresie), 4, 5 w ramach Projektu „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer 
w wyniku realizacji prac B+R”. Celem Projektu jest przeprowadzenie prac B+R pozwalających na stworzenie 
innowacji wpisującej się w inteligentną specjalizację województwa lubelskiego - informatyka i automatyka - 
KREATORA KURSÓW INTERAKTYWNYCH z innowacyjnymi, obecnie na rynku niedostępnymi funkcjonalnościami 
dla tego typu narzędzia: tryb wieloosobowy - multiplayer i monitorowanie aktywności użytkownika.  

 
Przewidywana forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna 
W treści umowy, przedmiot zamówienia zostanie określny w formie następujących po sobie kolejno zadań 
do realizacji o nr 3 (w częściowym zakresie od dnia podpisania umowy do 31/01/2018 r.), 4, 5, których zakres 
opisano poniżej. Warunkiem rozpoczęcia realizacji kolejnego zadania jest potwierdzenie przez 
Zamawiającego w formie protokołu odbioru zakończenia realizacji zadania poprzedzającego. W sytuacji 
zastrzeżeń Zamawiającego co do terminowości lub jakości realizacji powierzonego zadania, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 
Do dokonania odbioru i podpisania protokołów odbioru realizacji zadania upoważniony jest Marek Gudków 
lub Agnieszka Gudków. 
 
Wynagrodzenie Wykonawcy

1
 stanowi pomoc publiczną zgodnie z kategorią pomocy na projekty badawczo-

rozwojowe określoną w art. 25 Rozporządzenia KOMISJI  (UE)  nr  651/2014  z  dnia  17  czerwca  2014  r.   
Wynagrodzenie w oparciu o stawkę miesięczną. Wymiar czasu pracy na rzecz projektu to maksymalnie 40 
godzin zegarowych miesięcznie (40h), gdzie 1 godzina = 60 minut. 
Rozliczanie wyników pracy będzie dokonywane miesięcznie na podstawie udokumentowanego kartą ewidencji 
czasu pracy pracownika oraz protokołu odbioru wykonanych usług. 
Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku do 
umowy zlecenia/faktury VAT.  
 
Celem Zamawiającego jest stworzenie w ramach prac badawczo-rozwojowych podzielonych na zadania 
1,2,3,4,5, zaplanowane do realizacji (przy czym realizacja zadań 1 i 2 została już ukończona i stanowi podstawę 
do realizacji kolejnych zadań, a realizacja zadania 3 jest w toku) i  stworzenie produktu e-learningowego 
złożonego z : 
 

1. Kreatora ćwiczeń, który obejmuje: 
a) funkcjonalności 

 ćwiczenia, min. 
o true and false 
o pick one 
o pick many 
o choose one option 
o drag and drop 
o connect the line  
o find words 
o input word 
o select word 
o crossword 

 ćwiczenia obsługujące multiplayer 
o true and false 
o pick one 
o pick many 

                                                           
1
 Wykonawca (na podstawie Wytycznych – str. 14) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje realizację usług na rynku lub zawiera umowę w sprawie 
realizacji zamówienia w projekcie realizowanym w ramach PO 



 

 
  

o choose one option 
o drag and drop 
o connect the line  
o find words 
o input word 
o select word 
o crossword 

 
b)  okno do zdefiniowania i zbierania statystyk z ćwiczeń 

 statystyki strony 
o czas spędzony na stronie 
o ilość interakcji na stronie (zliczenie ilości kliknięć) 

 statystyki ćwiczeń 
o ilość złych odpowiedzi 
o ilości kliknięć na obiekt 
o ilość najechań na obiekt 

 statystyka  obiektu 
o ilości kliknięć na obiekt 
o ilość najechań na obiekt 

c) panel administracyjny    

 panel użytkowników z przydziałem kont 

 panel zarządzania kontentem 
d) połączenia kreatora ćwiczeń z platformą prezentacyjną 
e) kompatybilność z urządzeniami i przeglądarkami 

 kreatora ćwiczeń 

 produktów kreatora 
 
2. Platformy prezentacyjnej zawierającej m.in. 
a) okno dot. statystyk 

 Statystyka dla danego użytkownika 

 Porównanie użytkowników  

 Raport zbiorczy  
b) okno multiplayer 

 funkcja zapraszania jako użytkownika kogoś jako inny użytkownik  

 nauczyciel zaprasza uczniów 
c) połączenia kreatora ćwiczeń z platformą   
d) kompatybilność wyświetlanie treści na urządzeniach mobilnych i standardowych przeglądarkach 
 
 

 ZADANIE 1 - Okres realizacji: 02-03/2017 (realizacja tego zadania została już 
zakończona i nie stanowi ono przedmiotu zamówienia – opis niniejszego zadania 
został zamieszczony w celu umożliwienia Wykonawcy całościowego spojrzenia na 
zadania realizowane w ramach projektu) 
 

Opracowanie metodyki badań i określenie koncepcji zastosowania technologii pod kątem funkcjonalności 
narzędzia. 
 
Wypracowanie innowacyjnego na skalę co najmniej krajową rozwiązania, polegającego na zastosowaniu w 
opracowanym w ramach projektu kreatorze ćwiczeń funkcjonalności "multiplayer. Rozwiązywanie zadań może 
odbywać się na 1 urządzeniu (np. zadania w klasie) lub wielu osobnych urządzeniach, w zależności od trybu 
ekran może być dzielony na 2 lub więcej części. Kreator ćwiczeń opracowany w ramach projektu zostanie 
wyposażony w rozbudowaną aplikację do monitorowania aktywności użytkowników. Ponadto  
przygotowany zostanie panel administracyjny dla autora szkolenia. 



 

 
  
W ramach zad. 1 określona zostanie metodyka badań przemysłowych, członkom zespołu badawczego zostaną 
przypisane funkcje w ramach poszczególnych zadań i etapów. Stworzone zostanie opracowanie zawierające 
szczegółowe wytyczne oraz narzędzia badawcze dla każdego etapu badań przemysłowych: 1. Wytyczne do 
opracowania specyfikacji wzorca/ modelu aplikacji "kreator ćwiczeń interaktywnych" i aplikacji "monitorowanie 
aktywności użytkownika", na podstawie której te aplikacje zostaną zbudowane. 2. Wytyczne do 
przeprowadzenia badań możliwości technicznych określonych w specyfikacji związanych z wprowadzeniem 
funkcjonalności multiplayer wraz z określeniem metody badawczej i określeniem warunków ich 
przeprowadzenia. 3. Wytyczne do badań na grupie docelowej w kontekście badanych aktywności 
użytkowników, ilości i rodzajów ćwiczeń interaktywnych, wyboru badanych grup doc.  
 
Obowiązkowy wskaźnik realizacji zadania 1:  
Stworzenie opracowania zawierającego szczegółowe wytyczne oraz narzędzia. 
 
 

 ZADANIE 2 - Okres realizacji: 04-06/2017 r. (realizacja tego zadania została już 
zakończona i nie stanowi ono przedmiotu zamówienia – opis niniejszego zadania 
został zamieszczony w celu umożliwienia Wykonawcy całościowego spojrzenia na 
zadania realizowane w ramach projektu) 
 

Opracowanie specyfikacji wzorca/ modelu aplikacji "kreator ćwiczeń interaktywnych" i aplikacji 
"monitorowanie zachowań użytkownika". 
 
W ramach zadania 2 opracowana zostanie specyfikacja wzorca/modelu aplikacji "kreator ćwiczeń 
interaktywnych" i aplikacji "monitorowanie aktywności użytkownika". W specyfikacji zostaną określone 
podstawowe i szczegółowe wymagania dot. aplikacji z uwzględnieniem wytycznych opracowania metodyki 
badań przemysłowych.  
 
Obowiązkowy wskaźnik realizacji zadania 2:  
Stworzenie specyfikacji wzorca/ modelu aplikacji "kreator ćwiczeń interaktywnych" i aplikacji "monitorowanie 
aktywności użytkownika" - 1 szt. 
 

 ZADANIE 3 - Okres realizacji: 07/2017-01/2018 r. (realizacja niniejszego zadania jest w 
toku i stanowi  w częściowym zakresie przedmiot zamówienia obejmujący okres od 
dnia podpisania umowy do 31/01/2018 r.)  
 

Opracowanie wzorca/modelu aplikacji "kreator ćwiczeń interaktywnych" aplikacji "monitorowanie 
aktywności użytkownika" oraz przeprowadzenie badań możliwości technicznych określonych w specyfikacji.  
 
Etap 1  - PRACE PROGRAMISTYCZNE, wg opracowanej specyfikacji technicznej z wykorzystaniem techniki 
zwinnego programowania wg poniższych założeń: 

1. Aplikacja obejmuje stronę front-endową i back-endową aplikacji kreatora ćwiczeń  
2. Struktura plików i katalogów oparta o wzorzec Model-View-Controller  
3. Najważniejsze założenia i funkcjonalności kreatora ćwiczeń to:  

a. podział na strony/slajdy. Użytkownik tworzący ćwiczenie e-learningowe musi posiadać 
możliwość: dodania slajdu, zduplikowania istniejącego slajdu, usunięcia slajdu. 

b. wbudowany zestaw gotowych komponentów do użycia na slajdzie.  
c. edytory każdego z rodzajów komponentów, które pozwolą na modyfikacje wyglądu i 

poszczególnych właściwości każdego z komponentów.  
d. linia czasu na slajdzie - zaprogramowana tak, aby można było ustawić odpowiednie czasy dla 

każdego z komponentów niezależnie. 
e. podział na warstwy - możliwość użycia wielu komponentów i grupowania ich na warstwach, 

które jednocześnie będą odpowiednikiem rozłożenia elementów na osi Z.  
f. animacje komponentów - możliwość określenia animacji wejścia i animacji wyjścia dla 

każdego elementu.  



 

 
  

g. funkcjonalność "multiplayer". 
h. podgląd projektu - użytkownik tworzący ćwiczenie e-learningowe musi mieć możliwość 

podglądu wyglądu końcowego w szybki sposób.  
4. komponent / aplikacja: monitorowania aktywności użytkownika kursu e-learningowego.  

 
Etap 2 - PRACE BADAWCZE dot. możliwości technicznych rozwiązań innowacyjnych określonych w specyfikacji 
pod kątem:  

1. monitorowania aktywności użytkowników  
2. kreatora ćwiczeń interaktywnych - funkcja multiplayer  

 
Etap 3 - PRACE BADAWCZE testujące pozostałe funkcjonalności narzędzia 
W wyniku badań powstanie Raport nr 2 obejmujący wyniki przeprowadzonych badań, które posłużą do korekty 
założeń specyfikacji aplikacji i korekty modeli aplikacji.  
 
Etap 4 - UTWORZENIE 200 ćwiczeń interaktywnych na potrzeby badań na grupie docelowej. (opis: zadanie 4)  
 
Obowiązkowe wskaźniki realizacji zadania 3:  
Stworzenie raportu obejmującego wyniki przeprowadzonych badań możliwości technicznych założonych 
innowacyjnych rozwiązań - 1 szt.  
Stworzenie ćwiczeń interaktywnych na potrzeby badań na grupie docelowej - 200 szt. 
 
 

 ZADANIE 4 - Okres realizacji: 02-04/2018 r. 
Przeprowadzenie badań na grupie docelowej 
 
Testerzy w podziale na grupy docelowe będą rozwiązywać ćwiczenia w różnych wariantach, żeby szczegółowo 
doprecyzować:  

1. parametry efektywności ćwiczeń e-learningowych utworzonych w narzędziu dla różnych grup 
docelowych pod kątem:  

2. niezbędne składowe dla projektowania kursów e-learningowych wg determinanty skuteczności 
procesu dydaktycznego wg R. Gagne.  

 
W wyniku badań powstanie Raport obejmujący wyniki przeprowadzonych badań, które posłużą do korekty 
założeń specyfikacji aplikacji i korekty modeli narzędzia i aplikacji. 
 
Obowiązkowe wskaźniki realizacji zadania 4:  
Stworzenie raportu obejmującego wyniki przeprowadzonych badań, stanowiące podstawę do korekty założeń 
specyfikacji aplikacji i korekty wzorców/modeli narzędzia i aplikacji - 1 szt. 
 

 ZADANIE 5 - Okres realizacji: 05-06/2018 r. 
Weryfikacja specyfikacji narzędzi na podstawie wyników badań oraz stworzenie prototypu kreatora ćwiczeń 
interaktywnych z zaimplementowaną aplikacją do monitorowania zachowań użytkownika do kreatora 
ćwiczeń. 

 
Na podstawie raportów z Zadań 3 i 4, zostanie dokonana weryfikacja specyfikacji narzędzia oraz stworzony 
prototyp kreatora ćwiczeń interaktywnych z zaimplementowaną aplikacją do monitorowania aktywności 
użytkownika w celu przygotowania jak najbardziej zoptymalizowanej struktury aplikacji internetowej od strony 
front-endu, back-endu oraz ich komunikacji.  
 
Najważniejsze segmenty planowanych prac programistycznych to:  

1. prace dot. struktury całego systemu, bazy danych oraz struktury plików.  
2. prace nad aplikacją do tworzenia interaktywnych ćwiczeń (kreator ćwiczeń) zawierającą wcześniej 

omówione funkcjonalności.  
3. przygotowanie algorytmu do odpowiedniego generowania powstałych quizów na wymagane 

platformy i urządzenia.  



 

 
  

4. zaimplementowanie automatycznego raportowania interakcji użytkownika do zaprojektowanej bazy 
danych.  

5.  zaimplementowanie modułu "multiplayer" .  
6. prace nad strukturą komunikacji użytkowników podczas korzystania z funkcjonalności "multiplayer".  
7. prace nad aplikacją do monitorowania aktywności użytkowników.  

 
Obowiązkowe wskaźniki realizacji zadania 5: 
Stworzenie prototypu kreatora ćwiczeń interaktywnych z zaimplementowaną aplikacją do monitorowania 
aktywności użytkownika - 1 szt. 
 

Obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zadań 3,4,5: 
 

1. praca w oparciu o wypracowane w ramach zadania 1 i 2  wytyczne oraz  specyfikację 
techniczną aplikacji 

2. opieka merytoryczno-dydaktyczna nad realizowanymi badaniami, w tym prowadzenie prac 
badawczych oraz sporządzanie raportów zgodnie z opisem zadań 3-5  

3. badanie poziomu zainteresowania użytkowników kursu,  
4. analiza i badanie dopasowania programu nauczania do potrzeb grupy odbiorców,  
5. analiza stylów uczenia się z uwzględnieniem uzdolnień badanej populacji,  
6. analiza poziomu motywacji do wykonywania zadań, poziomu zainteresowania danym 

zadaniem, umiejętności przystosowania się użytkowników do zmieniających się poziomów 
wiedzy, szablonów ćwiczeń. 

7. osobiste uczestnictwo w spotkaniach zespołu badawczego min. 1 x tydzień w terminach 
wskazanych przez Zamawiającego w Biurze Projektu, Lublin. Ul. Graniczna 4. 

8. przygotowywanie opracowań i raportów w ramach wykonanych zadań 
9. współpraca z członkami zespołu projektowego 
10. potwierdzanie wykonanych zadań sporządzonym protokołem, wskazującym prawidłowe 

wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym 
poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin realizacji : od dnia podpisania umowy do dnia 30/06/2018 r.  
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na realizacji w tym terminie Zadań 3 (w częściowym 
zakresie od dnia podpisania umowy do 31/01/2018 r.), 4, 5, o których mowa w pkt. 3 . 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy spełnią następujące warunki: 
 
1. Wykonawca/osoba wyznaczona do realizacji zamówienia będą miały ukończone studia wyższe w zakresie i 

posiadanie stopnia naukowego: wykształcenie wyższe pedagogiczne lub/i psychologiczne wraz ze stopniem 
naukowym minimum doktora.   
Weryfikacja na podstawie: Kopii dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz uzyskania stopnia 
naukowego, potwierdzającego przeprowadzenie badań własnych z dziedziny psychologii i/lub pedagogiki. 
 

2. Udokumentują doświadczenie (liczba prac B+R/usług/projektów) Wykonawcy/osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia w obszarze objętym niniejszym zapytaniem ofertowym, polegające np. na realizacji 
prac badawczo-rozwojowych, badań, analiz, publikacji w obszarze e-learningu, tworzeniu scenariuszy 
merytorycznych/technicznych do zadań e-learningowych itp.  
Weryfikacja na podstawie: Wykazu doświadczenia - załącznika nr 3 do formularza oferty. Zamawiający 
może prosić o uszczegółowienie treści zawartych w wykazie doświadczenia. 
 

3. Dołączą listę publikacji w obszarze przedmiotu zamówienia Wykonawcy/osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia, z której będzie wynikało, że posiada wymagane doświadczenie oraz umiejętności. 



 

 
  

Weryfikacja na podstawie: Lista publikacji 
 

4. Wykażą, ze dysponują osobą wyznaczoną do realizacji przedmiotu zamówienia, spełniającą warunki, o 
których mowa w pkt. 1-3, co udowodnią lub wykonają przedmiot zamówienia osobiście   
Weryfikacja na podstawie: oświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia o dostępności na 
rzecz realizacji przedmiotu zamówienia w terminie realizacji zamówienia wraz ze zgodą na dysponowanie 
lub kopii umowy z osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy tzn. jeżeli Wykonawca nie jest 
osobą wyznaczoną do realizacji przedmiotu zamówienia) 

 

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Weryfikacja na podstawie: Wykonawca podpisując ofertę jednoczenie potwierdza spełnienie tego 

warunku. 

6. Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, na warunkach określonych w części VI. 

Weryfikacja na podstawie:  Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych. 

Na etapie zapytania ofertowego Zamawiający nie wymaga dokumentów poświadczających doświadczenie 
osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wykazane w Załączniku nr 2 i 3 do zapytania ofertowego. Jednakże 
w sytuacji uzasadnionych wątpliwości co do posiadanego doświadczenia zawodowego Trenera, jego wiedzy lub 
kompetencji, jak również na wniosek Instytucji Zarządzającej i/lub innych uprawnionych podmiotów w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu, Zamawiający ma prawo zażądać, a Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe wykazane w Załączniku nr 2 i 3 do zapytania ofertowego. 

 

VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w 
imieniu beneficjenta czynności związane  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na:   
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań 
osobowych lub kapitałowych. 

 
Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V i VI są warunkami dostępowymi  i będą oceniane 
przez Zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 
załączonych do oferty: CV, kopii dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. potwierdzających w/w warunki. 
 
Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może objąć złożone przez niego dokumenty klauzulą poufności, 
z wyłączeniem instytucji uprawnionych do kontrolowania realizacji projektu „Stworzenie innowacyjnej 
platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I 
INNOWACJE, Działanie 1.2. 

 
 

 



 

 
  

VII. OPIS WARUNKÓW ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej 
strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z reguł i warunków wynikających z przepisów prawa 
unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na 
powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania 
warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób. 

2. Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się 
m.in. następujące zapisy: 

a) przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku 
realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem; 

b) przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku 
niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz 
bez zachowania należytej staranności; 

c) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy; 

d) zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych 
strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt. 1 
odpowiedzialność finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z 
Wykonawcą); 

e) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; 

f) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku 
naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez 
Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia w realizacji usługi. 

2. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu 
pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas 
realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 
VIII. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1.  Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku: 
a. rozwiązania lub zmiany umowy lub /i wniosku o dofinansowanie Projektu, która wiąże 

Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementu 
umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją 
Zarządzającą/Pośredniczącą /wnioskiem o dofinansowanie 

b. zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian umów 
podpisanych przez Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą. 

c. zmiany adresu/danych identyfikacyjnych  Zamawiającego/Wykonawcy. 
d. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 
e.  konieczności likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
f. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na  krąg Wykonawców 
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. 

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT: 
 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o spełnienie 
warunków, o których mowa w części V. niniejszego Zapytania ofertowego. Warunki udziału w postępowaniu 
oraz kryteria mające zastosowanie w zapytaniu ofertowym: cena oraz doświadczenie osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 6.5.2.9) e) Wytycznych. 
 



 

 
  
CENA będzie stanowiła 80% badanej oferty, a DOŚWIADCZENIE osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, o 
którym mowa w pkt. 6.5.2.9) e) Wytycznych – 20%. 
 
1. Kryterium CENA: 80 pkt 

 
W ramach kryterium cena (cena z 1 miesiąc/40 godzin w PLN wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i 
obciążeniami ze strony Zleceniodawcy/Wykonawcy bez podatku VAT),  maksymalną ilość punktów otrzyma 
najtańsza oferta według wzoru: 
 

Cena najniższa 
Cena = ------------------------------ x  80 pkt 

Cena oferty badanej 
 

2. Kryterium DOŚWIADCZENIE (DO) – dotyczy osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, o którym mowa 
w pkt. 6.5.2.9) e) Wytycznych.  – 20pkt 
 

Liczba prac B+R/usług/projektów wykazanych w załączniku nr 3 potwierdzających posiadane doświadczenie 
osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 6.5.2.9) e) Wytycznych w obszarze 
obejmującym przedmiot zamówienia: 20 pkt -  punkty uzyskiwane w zależności od liczby przestawionych prac 
B+R/usług/projektów związanych z przedmiotem zamówienia według wzoru: 
 

liczba prac B+R/usług/projektów wykazanych  
przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia 

DO  = ------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt  
najwyższa przedstawiona liczba prac/usług/projektów  

 
 

Max liczba punktów w pkt. doświadczenie wynosi 20pkt . 
 
Maksymalna możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt.  
 
Zamawiający na podstawie łącznej liczby przyznanych punktów sporządzi listę rankingową i wybierze ofertę, 
która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria. Ocena spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców 
dokumenty. 
 
W sytuacji, gdy sporządzona lista rankingowa nie pozwoli na wyłonienie Wykonawców lub też złożone oferty 
przekroczą kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający dopuszcza 
możliwość przeprowadzenia negocjacji, przy czym do negocjacji zaprosi w pierwszej kolejności tego 
Wykonawcę, który uzyskał najwięcej punktów na liście rankingowej. 
 
  

X. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

1. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania itp. Wykonawcy/osoby wyznaczonej do 
realizacji przedmiotu zamówienia, z uwagi na planowany obszar realizacji zamówienia, muszą uwzględnić w 
swej ofercie koszty związane z ewentualnymi dojazdami na zaplanowane spotkania. 

2. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rażąco niskiej ceny za wykonanie usługi, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z wnioskiem o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Przez 
rażąco niską cenę rozumie się cenę niższą o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień 
w wyznaczonym terminie, wyjaśnienia potwierdzą zaniżenie wartości zamówienia lub będą na tyle ogólne 
i niewystarczające, że uniemożliwią Zamawiającemu ich merytoryczną ocenę, oferta zostanie odrzucona. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych, 
w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu. 

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jednokrotnego uzupełnienia i poprawy  oferty. 



 

 
  
5. Wykonawca zapewni rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków w ramach poszczególnych zadań oraz zapewni ich 
niezwłoczne przekazanie Zamawiającemu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pisemnej ewidencji czasu pracy. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonywania umowy przez osobę realizującą, której 

doświadczenie było przedmiotem oceny w ramach postępowania. W przypadku podmiotów, które nie 
będą osobiście wykonywać przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby 
realizującej za zgodą Zamawiającego, przy czym nowa osoba realizująca musi mieć kwalifikacje i 
doświadczenie nie niższe niż osoba realizująca zadeklarowana w ramach niniejszego zapytania ofertowego 
tzn., gdyby przedłożone przez niego dokumenty w postaci Załącznik nr 2 i Załącznika nr 3 podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, to Wykonawca uzyskałby nie mniej punktów niż uzyskał w ramach 
przeprowadzonego postępowania.  

8. Wykonawca deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, której podpisanie 
nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego drogą mailową. W przypadku, gdy 
Wykonawca dwukrotnie nie stawi się w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu 
podpisania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od podpisania umowy z danym 
Wykonawcą oraz prawo wyboru kolejnej oferty z listy rankingowej. 

9. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną 
najwyższą liczbę punktów. 

10. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedstawione 
przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. 

11. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów 
dotyczących treści złożonych ofert, a Wykonawca ma prawo jednokrotnego uzupełniania/wyjaśniania 
dokumentacji ofertowej. 

12. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty rzeczywistych omyłek pisarskich, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę 
oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

13. Wykonawca zapewni przestrzeganie polityki równych szans, w szczególności stosowanie języka 
równościowego oraz uwzględnienie kwestii równości szans podczas realizacji przedmiotu zamówienia.  

14. Wykonawca zapewni rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia 
oraz zapewni ich niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu. 

15. Wykonawca deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
16. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedstawione 

przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuznania 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w przypadku ich niezgodności z przedmiotem zamówienia 
lub zawartości merytorycznej, uniemożliwiających ich ocenę. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia załączników. 
18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na realizację przedmiotu zamówienia.  
19. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Euro-Forum 

Agnieszka Gudków Marek Gudków Spółka Jawna na warunkach, o których mowa w pkt. VI. 
20. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w 

postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią 
zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w 
warunków. 

21. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie. 
 

 
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 
W odpowiedzi na zapytanie: 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wszystkie zadania 3, 4, 5. Wykonawca nie 

dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych  na realizację wybranych zadań. 
2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik 1 do  

Zapytania ofertowego: Quizer/ZO-5/2017  – Formularz Oferty Wykonawcy wraz z pozostałymi załącznikami 



 

 
  

(nr 2,3,4) oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  i zgodę na dysponowanie, 
(jeżeli dotyczy).  

3. Oferta powinna być czytelna, trwale spięta (dotyczy  wersji papierowej) i złożona w języku polskim. 
4. Cena w ofercie musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie koszty związane 

z rozliczeniem otrzymanego wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto wraz ze wszystkimi kosztami, które z 
tytułu wynagrodzenia ponosi Zamawiający/Wykonawca). 

5. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub 
parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

6. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 
wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem 
terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, 
jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 
składania ofert z wyjątkiem zmian wprowadzanych na wniosek Zamawiającego na etapie oceny ofert 
opisanych w części X pkt. 11. 

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
 
 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 

1. Miejsce i forma składania ofert - ofertę należy złożyć: 
a) w wersji papierowej -  w postaci pisemnej – osobiście/pocztą, w zamkniętej kopercie wskazując dane 

Zamawiającego i Wykonawcy wraz z dopiskiem ,,Dotyczy Zapytania ofertowego: Quizer/ZO-5/2017  - 
OFERTA  - stanowisko PRACOWNIK BADAWCZY – członek zespołu badawczego” 
  
Miejsce złożenia oferty w wersji papierowej:  
Euro-Forum Agnieszka Gudków Marek Gudków Spółka Jawna,  
ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin, II piętro  
z uwzględnieniem godzin pracy sekretariatu EURO-FORUM:  
tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00        
 
lub 
 

b) w wersji elektronicznej (scan dokumentacji w formacie pdf) - oferta powinna być przesłana za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.gudkow@euro-forum.com.pl  
 

2. Termin złożenia oferty:  20 października  2017 r. do  godz. 9.00. Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta dotyczy oraz zwróci ofertę.  
 

3. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego (http://projekty.euro-
forum.com.pl/category/quizer/) oraz w bazie konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

4. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Zamawiającego (http://projekty.euro-forum.com.pl/category/quizer/) oraz w bazie 
konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl niezwłocznie po zakończeniu 
procedury oceny i badania ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

5. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie 
podpisania umowy. 
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XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

1. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub 
pozostawić postępowanie bez wyboru oferty. 

2. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli wystąpią następujące 
okoliczności: 
a) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad, 
b) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą 

zawarcie zgodnej z projektem umowy. 
 
 

XIV. KONTAKT 
 

Agnieszka Gudków  – koordynator projektu 
tel. 502 739 204, e-mail: a.gudkow@euro-forum.com.pl  
 
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
Załącznik nr 1 do  Zapytania ofertowego: : Quizer/ZO-5/2017  – Formularz Oferty Wykonawcy 
Załącznik nr 2 do  Zapytania ofertowego: : Quizer/ZO-5/2017 – Życiorys zawodowy 
Załącznik nr 3 do  Zapytania ofertowego: : Quizer/ZO-5/2017 - Wykaz doświadczenia zawodowego  
Załącznik nr 4 do  Zapytania ofertowego: : Quizer/ZO-5/2017 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 
OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

mailto:a.gudkow@euro-forum.com.pl


 

 
  

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: : Quizer/ZO-5/2017 
 

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY 

skierowany do: 

Euro Forum Agnieszka Gudków Marek Gudków spółka jawna 

ul. Graniczna 4/7-8; 20-010 Lublin 

 

Nazwa i adres Wykonawcy, PESEL/NIP/REGON2: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba upoważniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy/stanowisko: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu:  E-mail: 
 
 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług badawczych obejmujących badania 
przemysłowe w funkcji pracownika zaangażowanego do bezpośredniej realizacji projektu, zatrudnionego przy 
prowadzeniu badań przemysłowych na stanowisku PRACOWNIKA BADAWCZEGO – członka zespołu 
badawczego i realizacji opisanych poniżej zadań 3,4,5 w ramach Projektu „Stworzenie innowacyjnej platformy 
interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, 
Działanie 1.2 Badania celowe, przedstawiam następującą ofertę cenową : 
 

Przedmiot zamówienia 

Proponowana  
cena jednostkowa za 1 miesiąc/40h  

(należy podać cenę zawierającą obowiązujące dla 
danego Wykonawcy składki ZUS pracownika i 

pracodawcy, podatek dochodowy, cena nie zawiera 
podatku VAT) 

1 2 
Zadanie 3 (w częściowym zakresie )  
Opracowanie wzorca/modelu aplikacji "kreator ćwiczeń 
interaktywnych" aplikacji "monitorowanie aktywności 
użytkownika" oraz przeprowadzenie badań możliwości 
technicznych określonych w specyfikacji. 
Zadanie 4 
Przeprowadzenie badań na grupie docelowej. 
Zadanie 5 
Weryfikacja specyfikacji narzędzi na podstawie wyników 
badań oraz stworzenie prototypu kreatora ćwiczeń 
interaktywnych z zaimplementowaną aplikacją do 
monitorowania zachowań użytkownika do kreatora ćwiczeń. 

 
 
 

……………………………… PLN 
 
 

Słownie : ………………………………… PLN 

 
Osobą wyznaczoną do realizacji przedmiotu zamówienia jest : …………………………………………………………………………… 

                                                           
2
 Niepotrzebne skreślić 



 

 
  
W przypadku zmiany osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę (dotyczy 
Wykonawcy, który nie realizuje przedmiotu zamówienia osobiście) na jakimkolwiek z etapów po złożeniu oferty 
dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia I, zobowiązuję się do  ewentualnej zamiany osoby wyznaczonej do 
realizacji przedmiotu zamówienia na inną spełniającą wszystkie wymagania stawiane osobie wyznaczonej do 
realizacji przedmiotu zamówienia w ramach postępowania znak sprawy: Quizer/ZO-5/2017 z dnia 
11.10.2017 r. o nie mniejszym doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowym niż osoba wyznaczona do realizacji 
przedmiotu zamówienia, której dokumenty zostały przedłożone do oferty dotyczącej realizacji przedmiotu 
zamówienia (potwierdzenie realizacji kryterium doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu 
zamówienia). 
 
Oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałam/-em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz 

zdobyłem/-am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 
2. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i jest stała w całym 

okresie obowiązywania umowy. 
3. Spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym Quizer/ZO-5/2017 z dnia 11 

października 2017 r. składanym w ramach projektu „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej 
Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 
Badania celowe. 

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 
5. Oświadczam, że podana cena zawiera obowiązujące dla mnie składki ZUS pracownika i pracodawcy, 

podatek dochodowy oraz że jestem/ nie jestem* podatnikiem VAT. 
6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
7. Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej.  
8. Zobowiązuję się do osobistego wykonywania umowy przez osobę wyznaczoną do realizacji przedmiotu 

zamówienia, której doświadczenie i kwalifikacje były przedmiotem oceny w ramach postępowania z 
uwzględnieniem możliwości zmiany za zgodą Zamawiającego, przy czym nowa osoba wyznaczona do 
realizacji zamówienia musi mieć kwalifikacje nie niższe niż deklarowana w ramach postępowania. 

9. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą. 
10. Oświadczam, ze jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą/ nie jestem osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą
3
/ Wykonawcą nie wykonującym osobiście przedmiotu zamówienia

4
. 

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji 
procedury Zapytania ofertowego Quizer/ZO-2/2017 (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883) oraz projektu „Stworzenie innowacyjnej platformy 
interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R”. 

12. Oferta jest ważna przez 30 dni od dnia złożenia.  
 
Do oferty załączam: 
Załącznik nr 2 do  Zapytania ofertowego: Quizer/ZO-5/2017 – Życiorys zawodowy 
Załącznik nr 3 do  Zapytania ofertowego: Quizer/ZO-5/2017 - Wykaz doświadczenia zawodowego  
Załącznik nr 4 do  Zapytania ofertowego: Quizer/ZO-5/2017 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 
OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
Inne: …………………………............................................................................................................................................... 
 
 

……………………………………………………………………………………..…………………………………… 
Data i  czytelny podpis Wykonawcy 

 
*niepotrzebne skreślić 

                                                           
3
 Niepotrzebne skreślić 

4
 Niepotrzebne skreślić. 



 

 
  
 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: Quizer/ZO-5/2017 
ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY WYZANCZONEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwisko: 
2. Imię: 
3. Data urodzenia: 
4. Narodowość: 
5. Stan cywilny:  
 
6. Wykształcenie 

Instytucja 
Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) 

Uzyskane stopnie lub dyplomy: 

  

  

  

 
7. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 podstawowy) 

Język obcy Czytanie Mowa Pisanie 

    

    

    

 
8. Inne umiejętności: (np. obsługa komputera, znajomość programów itp.) 
 
9. Obecne stanowisko:  
 
10. Kluczowe kwalifikacje (związane z programem):  
 
11. Doświadczenie zawodowe  

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

Miejsce Firma Stanowisko Opis obowiązków 

     

     

     

     

 
12. Inne ( np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami). 
 
 
              

…………………………………………………. 
miejscowość, data 

…………………………………………………. 
Czytelny podpis Wykonawcy 

 



 
 

  
 
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego: Quizer/ZO-5/2017 
 

Wykaz doświadczenia zawodowego OSOBY WYZNACZONEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych/usług/projektów   
w obszarze objętym niniejszym Zapytaniem ofertowym  

Lp. 
 

Nazwa  
Prac badawczo-rozwojowych(B+R) 

/usług/projektów  
 tj. w szczególności prac badawczo-

rozwojowych, badań, analiz, 
publikacji w obszarze e-learningu, 

tworzenia scenariuszy 
merytorycznych/technicznych do 

zadań e-learningowych itp. 

Okres realizacji 
prac badawczo-

rozwojowych/usług/projektów  

Przedmiot  
prac badawczo-

rozwojowych/usług/projektów 
 

Podmiot,  
w ramach którego realizowano 

prace badawczo-
rozwojowe/usługi/projekty  

 

Zadania realizowane w ramach 
prac badawczo-

rozwojowych/usług/projektów  
 

1. 
 

 
    

2. 
 
 

    

3. 
 

 
    

4. 
 
 

    

5. 
 
 

    

6. 
 
 

    

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis Wykonawcy 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

Załącznik nr 4  do Zapytania ofertowego: : Quizer/ZO-5/2017 
 
 
……………………………………………… 
Nazwa, adres Wykonawcy 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
 
 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pomiędzy moją osobą a EURO-FORUM Agnieszka Gudków Marek Gudków 
Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Granicznej 4/7,8, NIP 946-255-70-00, reprezentowanym przez 
Agnieszkę Gudków i Marka Gudków nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, odnoszące się do 
właściciela firmy lub osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osób wykonujących w 
jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, o 
których mowa w CZĘŚCI VI zapytania ofertowego z dnia 11 października 2017 r. znak sprawy Quizer/ZO-5/2017 
polegające w szczególności na: 
 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu 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. 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Data i czytelny podpis Wykonawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


