Znak sprawy: PI/ZO-1/2017
Lublin, dnia 20 czerwca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU
Dotyczy projektu: ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności
przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP,
Umowa nr: RPLU.03.07.00-06-0288/16-00
Euro-Forum Marek Gudków z siedzibą 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 w związku z realizacją projektu
,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci
z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu", zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie przez
Wykonawcę (zakup przez Zamawiającego) wartości niematerialnych i prawnych w formie artykułów i
publikacji w tematyce dotyczącej: trudności w uczeniu się (łącznie 3 artykuły) i wczesnego rozpoznawania
dysfunkcji takich jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia itp. (łącznie 5 artykułów).
1.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Euro-Forum Marek Gudków
20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8
NIP: 946-123-32-50, REGON: 430588240
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku zgodnie z:
 § 15 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.03.07.00-06-0288/16-00 z dnia 26.04.2017 r.
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, Osi Priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost
konkurencyjności MŚP
 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w
zakresie EFRR Tom II- działania wdrażane przez LAWP w Lublinie.
 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Przedmiotowe zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP.
Wartość zamówienia nie przekracza 50 tys. zł. netto.
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego http://projekty.euro-

forum.com.pl/category/portal-internetowy-w-obszarze-edukacji-online/
3.

PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA
NAZWA I KOD OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ (kod CPV):
Kod CPV – 92312210-6 Usługi świadczone przez autorów

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę (zakup przez Zamawiającego) wartości
niematerialnych i prawnych w formie artykułów i publikacji w tematyce dotyczącej: trudności w uczeniu się
(łącznie 3 artykuły) (CZĘŚĆ I) lub/i wartości niematerialnych i prawnych w formie artykułów i publikacji w
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tematyce dotyczącej: wczesnego rozpoznawania dysfunkcji takich jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
dyskalkulia itp. (łącznie 5 artykułów) (CZĘŚĆ II), w formie jak poniżej:
CZĘŚĆ I
DOTYCZY: wartości niematerialnych i prawnych w formie artykułów i publikacji ekspertów (zwanych dalej
autorami publikacji) w tematyce dotyczącej trudności w uczeniu się (łącznie 3 artykuły), w tym w
szczególności
a) niespecyficznych trudności w uczeniu się
b) specyficznych trudności w uczeniu się wraz z podtypami (zaburzenia: czytania, ekspresji pisemnej,
matematycznymi) i zmianami wraz z wiekiem (młodszy wiek szkolny, dzieci starsze, młodzież).
Mając na uwadze fakt, że portal internetowy w obszarze edukacji online, na którym niniejsze artykuły zostaną
opublikowane służyć ma podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o
różnym podłożu, treść artykułów o charakterze pedagogicznym i metodycznym powinna uwzględniać aspekt
wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu jako rozwiązania prowadzącego do wspomagania
procesu uczenia się i rozwiązywania problemów związanych z trudnościami w uczeniu się.
Opis sposobu przygotowania przedmiotu zamówienia:
Każdy z artykułów:
 napisany czcionką Times New Roman
 rozmiar czcionki 12,
 odstęp między wierszami 1,5,
składa się z 4 stron, przy czym na każdej ze stron znajduje się nie mniej niż ok. 5 000 znaków liczonych łącznie
ze spacjami, tj. łącznie: nie mniej niż ok. 20 000 znaków na 4 stronach.
Struktura tekstu:
Nagłówek zgodny z tematyką artykułu zawiera w swojej treści słowa kluczowe.
Słowa kluczowe/frazy kluczowe/hasła wystąpią w tekście artykułu nie mniej niż 7-8 razy i zostaną oznaczone w
tekście z użyciem czcionki bold /pogrubionej.
Pod nagłówkiem znajduje się wstęp będący skrótem treści zawartych w artykule.
Tekst zostanie podzielony na akapity, przy czym jeden akapit będzie obejmował max. 150 słów.
Artykuły zostaną opracowanie z zachowaniem zasad przyjętych dla publikacji popularnonaukowych.
W sytuacji, gdy autor publikacji przywołuje cytaty, dołączone zostaną do nich aktywne linki zewnętrzne w
formie przypisów – jeżeli dotyczy.
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z
wynikami prac B+R przeprowadzonych na zlecenie Zamawiającego w okresie 06-08/2016 r, które Zamawiający
dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
W zakresie badań mieściło się wspomaganie procesu uczenia się dzieci z problemami w nauce spowodowanymi
przez zaburzenia rozwojowe i problemy związane z funkcjonowaniem psychospołecznym dzieci.
Celem badań było wypracowanie koncepcji o charakterze pedagogicznym i metodycznym przedstawiającej
możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu w postaci odpowiednio zaprojektowanej
platformy edukacyjnej wspomagającej proces uczenia się dzieci, jak również umożliwiającej wymianę wiedzy i
doświadczeń osobom zainteresowanym tym zagadnieniem.
Tekst każdego z artykułów dostarczonych przez Wykonawcę wymaga akceptacji przez Zamawiającego w formie
protokołu odbioru. Wykonawca musi być uprawniony do oferowania w ramach przedmiotu zamówienia
wartości niematerialnych i prawnych w formie artykułów i publikacji (jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich
posiadania) i/lub posiadać kompetencje/doświadczenie w w/w zakresie).
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CZĘŚĆ II
DOTYCZY: wartości niematerialnych i prawnych w formie artykułów i publikacji ekspertów (zwanych dalej
autorami publikacji) w tematyce dotyczącej wczesnego rozpoznawania dysfunkcji takich jak: dysleksja,
dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia itp. (łącznie 5 artykułów).
Mając na uwadze fakt, że portal internetowy w obszarze edukacji online, na którym niniejsze artykuły zostaną
opublikowane służyć ma podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o
różnym podłożu, treść artykułów o charakterze pedagogicznym i metodycznym powinna uwzględniać aspekt
wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu jako rozwiązania prowadzącego do wspomagania
rozpoznawania dysfunkcji/specyficznych trudności w uczeniu się i wspomagania radzenia sobie z nimi.
Opis sposobu przygotowania przedmiotu zamówienia:
Każdy z artykułów:
 napisany czcionką Times New Roman
 rozmiar czcionki 12,
 odstęp między wierszami 1,5,
składa się z 4 stron, przy czym na każdej ze stron znajduje się nie mniej niż ok. 5 000 znaków liczonych łącznie
ze spacjami, tj. łącznie: nie mniej niż ok. 20 000 znaków na 4 stronach.
Struktura tekstu:
Nagłówek zgodny z tematyką artykułu zawiera w swojej treści słowa kluczowe.
Słowa kluczowe/frazy kluczowe/hasła wystąpią w tekście artykułu nie mniej niż 7-8 razy i zostaną oznaczone w
tekście z użyciem czcionki bold /pogrubionej.
Pod nagłówkiem znajduje się wstęp będący skrótem treści zawartych w artykule.
Tekst zostanie podzielony na akapity, przy czym jeden akapit będzie obejmował max. 150 słów.
Artykuły zostaną opracowanie z zachowaniem zasad przyjętych dla publikacji popularnonaukowych.
W sytuacji, gdy autor publikacji przywołuje cytaty, dołączone zostaną do nich aktywne linki zewnętrzne w
formie przypisów – jeżeli dotyczy.
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z
wynikami prac B+R przeprowadzonych na zlecenie Zamawiającego w okresie 06-08/2016 r, które Zamawiający
dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
W zakresie badań mieściło się wspomaganie procesu uczenia się dzieci z problemami w nauce spowodowanymi
przez zaburzenia rozwojowe i problemy związane z funkcjonowaniem psychospołecznym dzieci.
Celem badań było wypracowanie koncepcji o charakterze pedagogicznym i metodycznym przedstawiającej
możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu w postaci odpowiednio zaprojektowanej
platformy edukacyjnej wspomagającej proces uczenia się dzieci, jak również umożliwiającej wymianę wiedzy i
doświadczeń osobom zainteresowanym tym zagadnieniem.
Tekst każdego z artykułów dostarczonych przez Wykonawcę wymaga akceptacji przez Zamawiającego w formie
protokołu odbioru. Wykonawca musi być uprawniony do oferowania w ramach przedmiotu zamówienia
wartości niematerialnych i prawnych w formie artykułów i publikacji (jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich
posiadania) i/lub posiadać kompetencje/doświadczenie w w/w zakresie).
W wyniku niniejszego postępowania zostaną zawarte 2 umowy:
1obejmująca realizację części 1
2obejmująca realizację części 2
Do dokonania odbioru i podpisania protokołów odbioru realizacji zadania upoważniony jest Marek Gudków
lub Agnieszka Gudków - Pełnomocnik.
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4.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin realizacji zamówienia od 08/2017 r. do 07/2019 r., przy czym termin realizacji
przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku wyrażenia zgody na zmiany przez instytucję
przyznająca dofinansowanie.

5.

UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU/WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
I)

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem i
doświadczeniem niezbędnym do wykonania zadań określonych w treści postępowania oraz
spełniających łącznie warunki:
a)

autorzy artykułów posiadają minimum wyższe wykształcenie i doświadczenie zawodowe z
obszaru przedmiotu zamówienia potwierdzające wiedzę ekspercką z obszaru przedmiotu
zamówienia, co udowodnią, przy czym posiadanie stopnia naukowego doktora w
dziedzinie/dyscyplinie odpowiadającej przedmiotowi zamówienia będzie dodatkowo
punktowane
Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie: załączonej kopii dokumentu/dyplomu
potwierdzającego spełnienie warunku
b) autorzy artykułów posiadają doświadczenie w realizacji zadań objętych przedmiotem
zamówienia tj. pisaniu artykułów/publikacji o charakterze pedagogicznym, metodycznym.
Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie: Załącznik nr 2 – CV autora artykułów wraz z
wykazem publikacji
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie: Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie
oświadcza spełnienie tego warunku.
II)

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w ramach powyższego
postępowania, przy czym powiązania te polegają w szczególności na:
a)

uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pobocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie: załącznika nr 3 do zapytania ofertowego;
III)

Ponadto, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. lub art.
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
- skarbowe,
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- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania
pracy
cudzoziemcom
przebywającym
wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.
b.

Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.
c.

Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.
d.

Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane
dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.
e. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.
f.

Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.
g.

Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.
h.

Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).
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Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.
i.

Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty
przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.
IV)

Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji Programów
Operacyjnych (Instytucja Zarządzająca PO lub instytucja, do której IZ PO delegowała zadania
związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt
interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) (jeżeli dotyczy).

V)

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.

VI)

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

Powyższe warunki udziału są warunkami dostępowymi.
6.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.

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.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, także
cenowych, w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jednokrotnego uzupełnienia oferty.
4. Wykonawca deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy, 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.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez
Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
7.

KRYTERIA OCENY OFERT:


Ceną podlegającą ocenie jest CENA łączna brutto w PLN w ramach części I i w ramach części II, przy
czym Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami,
także cenowych, w przypadku złożenia oferty w ramach danego zadania na cenę wyższą niż
przewidziana w budżecie projektu.
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Prawidłowe ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień
składania ofert.
Cena brutto obliczona oddzielnie dla każdego zadania, na które składana jest oferta zawiera wszystkie
należności wynikające z należytej realizacji przedmiotu zamówienia leżące po stronie
Wykonawcy/Zamawiającego, w tym w szczególności podatek VAT jeżeli dotyczy.

Punkty przyznawane będą za łączną cenę brutto (C), stopień/tytuł naukowy autora publikacji (ST) i
doświadczenie (DO) – dla części I i dla części II - odrębnie
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+ST+DO) najwyższą liczbę punktów w
ramach kryteriów jak poniżej:
KRYTERIUM CENA - MAX 80 pkt – dla części I i dla części II – odrębnie:
Przy czym Cena najniższa, Cena oferty badanej = Cena łączna brutto PLN zawarta w treści Załącznika nr 1
Cena najniższa
Cena (C) = ------------------------------ x 80
Cena oferty badanej
KRYTERIUM STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY posiadany przez autora publikacji (na postawie Załącznika nr 2 – CV
autora publikacji, kopii dyplomu)
Stopień/ tytuł naukowy
autora publikacji
magister
Doktor/profesor

Liczba punktów
ST
0
10

KRYTERIUM - DOŚWIADCZENIE- MAX 10 pkt– dla części I i dla części II – odrębnie – na podstawie wykazu
publikacji zawartego w treści Załącznika nr 2 – CV autora publikacji
Liczba publikacji w obszarze przedmiotu zamówienia
wykazana przez autora publikacji
Doświadczenie
autora publikacji (DO) = ----------------------------------------------------------------------------- x 10
Najwyższa wykazana liczba publikacji
w obszarze przedmiotu zamówienia
Zamawiający 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.

8.

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 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przepisów prawa unijnego i
prawa krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe,
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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
nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 w zakresie maksymalnego
dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz
nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie;
b) przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w
przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
c) 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,
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 potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;
f) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
g) 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.
3.Zamawiający informuje, iż w umowie zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw
majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie
będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
9. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku, gdy:
a. Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian
umów podpisanych przez Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą.
b. Nastąpi zmiana adresu realizacji Projektu lub siedziby Zamawiającego.
c. Nastąpi zmiana miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych
oraz danych identyfikacyjnych.
d. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
e. W celu dostosowanie do Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II – działania wdrażane przez Lubelską Agencję Przedsiębiorczości
w Lublinie, gdyby zaistniały okoliczności wymagające takich zmian.
f. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
g. 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.
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10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:
W odpowiedzi na zapytanie:
1) Wykonawca może złożyć ofertę na część lub na część II lub na część I i II zamówienia - Zamawiający
dopuszcza składanie ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik
Nr 1 do Zapytania ofertowego oraz załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
4) Oferta powinna być czytelna, trwale spięta i złożona w języku polskim.
5) Cena w ofercie musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie koszty z związane
realizacją zamówienia i dostarczenia go pod wskazany przez Zamawiającego adres.
6) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub
parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7) Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
8) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie oferty 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”.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej:
1) W przypadku oferty w wersji papierowej – ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej
kopercie wskazując dane Zamawiającego i Wykonawcy wraz z dopiskiem ,,Dotyczy Zapytania
ofertowego: PI/ZO-1/2017 - OFERTA - ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA
RYNKU - dostarczenie przez Wykonawcę (zakup przez Zamawiającego) wartości niematerialnych i
prawnych w formie artykułów i publikacji”
Miejsce złożenia oferty w wersji papierowej:
Euro-Forum Marek Gudków
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
2) W przypadku oferty w wersji elektronicznej - oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: a.gudkow@euro-forum.com.pl
Termin złożenia oferty: 27 czerwca 2017 r. do godz. 23.59
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego
http://projekty.euro-forum.com.pl/category/portal-internetowy-w-obszarze-edukacji-online/
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie
podpisania umowy.

9

12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub
pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli wystąpią następujące
okoliczności:
1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą
zawarcie zgodnej z projektem umowy.
13. KONTAKT
Agnieszka Gudków – koordynator projektu
tel. 502 739 204, e-mail: a.gudkow@euro-forum.com.pl
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik 1 do Zapytania ofertowego: PI/ZO-1/2017 – FORMULRZ OFERTY WYKONAWCY
Załącznik 3 do Zapytania ofertowego: PI/ZO-1/2017 – CV AUTORA PUBLIKACJI
Załącznik 3 do Zapytania ofertowego: PI/ZO-1/2017 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH
LUB KAPITAŁOWYCH
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: PI/ZO-1/2017
FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
skierowany do:
Euro Forum Marek Gudków
ul. Graniczna 4/7-8; 20-010 Lublin
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoby uprawnione do prawnego reprezentowania Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr NIP/REGON/PESEL:
Nr telefonu:

__ __ __ - __ __ __ - __ __ - ____

E-mail:
Nr faksu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe: PI/ZO-1/2017 z dnia 20/06/2017 r. w trybie rozeznania rynku
prowadzone w związku z realizacją projektu ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący
podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, umowa nr:
RPLU.03.07.00-06-0288/16-00 na dostarczenie przez Wykonawcę (zakup przez Zamawiającego) wartości
niematerialnych i prawnych w formie artykułów i publikacji w tematyce dotyczącej: trudności w uczeniu się
(3 artykuły) i wczesnego rozpoznawania dysfunkcji takich jak: dysleksja, dysortografia, dyskalkulia itp.(5
artykułów), przedstawiam następującą ofertę przedmiotową i cenową na realizację zamówienia w ramach
(zaznacz właściwy □):

□ części I
□ części II
□ części I i części II
CZĘŚĆ I
DOTYCZY: wartości niematerialnych i prawnych w formie artykułów i publikacji w tematyce dotyczącej
trudności w uczeniu się (łącznie 3 artykuły)
Proponowane tematy artykułów:
1. …………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………
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Nazwa usługi

Cena NETTO PLN
za 1 sztukę
artykułu/publikacji

VAT

Cena BRUTTO PLN
za 1 sztukę
artykułu/publikacji

Cena łączna brutto PLN
za 3 sztuki
artykułów/publikacji

artykuły i publikacje w
tematyce dotyczącej
trudności w uczeniu się
(łącznie 3 artykuły)

Słownie łączna cena brutto PLN za 3 sztuki artykułów/publikacji : ………………………………………………………………....

CZĘŚĆ II
DOTYCZY: wartości niematerialnych i prawnych w formie artykułów i publikacji wczesnego rozpoznawania
dysfunkcji takich jak: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia itp. (łącznie 5 artykułów).
Proponowane tematy artykułów:
1. …………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………..

Nazwa usługi

Cena NETTO PLN
za 1 sztukę
artykułu/publikacji

VAT

Cena BRUTTO PLN
za 1 sztukę
artykułu/publikacji

Cena łączna brutto PLN
za 5 sztuk
artykułów/publikacji

artykuły i publikacje w
tematyce dotyczącej
wczesnego
rozpoznawania dysfunkcji
takich jak: dysleksja,
dysortografia, dyskalkulia,
dysortografia itp. (łącznie
5 artykułów)

Słownie łączna cena brutto PLN za 5 sztuk artykułów/publikacji : ………………………………………………………………....
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że:
1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
2. Zdobyłem/-am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
3. Spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym PI/ZO-1/2017 z dnia 20.06.2017 r.
4. Realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
5. Dysponuję odpowiednim potencjałem gwarantującym realizację niniejszego zamówienia.
6. Nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne i nie posiadam zaległości
podatkowych.
7. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
8. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
9. Jestem/ nie jestem* podatnikiem VAT.
10. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania).
11. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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12. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i
załącznikach są zgodne z prawdą.
13. Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
14. Wyrażam zgodę na publiczne udzielenie informacji o moim udziale w postępowaniu ofertowym, w zakresie
przewidzianym prawem powszechnie obowiązującym oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
15. Oferta jest ważna przez 30 dni od dnia złożenia.

Do oferty załączam:
Załącznik 2 do Zapytania ofertowego: PI/ZO-1/2017 – CV AUTORA PUBIKACJI
Załącznik 3 do Zapytania ofertowego: PI/ZO-1/2017 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB
KAPITAŁOWYCH
Inne: …………………………....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………….………………..……………………………………
Data i podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: PI/ZO-1/2017

CV AUTORA PUBLIKACJI
1. Nazwisko:
2. Imię:
3. Data urodzenia:

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/projektem):
11. Doświadczenie zawodowe
Daty: od (m-c/rok) Miejsce
do (m-c/rok)

Firma

Stanowisko

Opis obowiązków

12. Inne ( np. .artykuły/publikacje, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia, 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

podpis
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego: PI/ZO-1/2017

………………………………………………
Nazwa, adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pomiędzy ………………………………………. 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 punkcie 4 zapytania ofertowego z dnia 12 maja 2017 r. znak sprawy PI/ZO1/2017 polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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
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