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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/METATUTOR/MATEMATYKA
I DANE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Nazwa i adres Zamawiającego: American Systems sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 5,
99-300 Kutno, www.american-systems.pl
2. Podstawa przeprowadzenia postępowania: Regulamin udzielania zamówień w
projektach współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
dostępny na stronie internetowej www.american-systems.pl
3. Osoba do kontaktu: Tomasz Juńczyk, t.junczyk@american-systems.pl
II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: usługi
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowywanie
materiałów edukacyjnych z zakresu matematyki na platformę e-learningową (treści
merytorycznych programu informatycznego) w ramach projektu META-TUTOR:
Innowacyjny system kształcenia interdyscyplinarnego z zakresu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych dla szkół gimnazjalnych, 1 osoba wykonująca zlecenie
osobiście, w okresie I 2013 r. – V 2013 r. w wymiarze 40 godzin miesięcznie.
3. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie zawartości merytorycznej platformy
(ćwiczeń, treści merytorycznych, propozycji grafik, brzmienia testów, przykładowych
programów nauczania i scenariuszy lekcji, które zatwierdzone następnie zostaną przez
Metodyków/czki, itp.) tak, aby system pozwolił na przeprowadzenie zajęć dla III
etapu edukacyjnego (I klasa gimnazjum).
4. Materiały edukacyjne tworzone powinny być w formach:
Obraz – zdjęcia, grafiki, obrazy figur geometrycznych, schematy itp.
Film – materiał wideo dotyczący np. danego doświadczenia; prezentacja z programu
PowerPoint wraz w efektami przejścia zapisana w formacie filmu.
Dźwięk – wczytanie pliku dźwiękowego, możliwość nagrania dźwięku przez
nauczyciela bezpośrednio na platformie.
Tekst – formatowany tekst dotyczący danego zagadnienia. Formatowanie tekstu
odbywa się dzięki wbudowanemu edytorowi.
Zestaw pytań – zestaw pytań i odpowiedzi, które są zestawione w jednej z
oferowanych przez platformę gier edukacyjnych.
Pokaz slajdów – pokaz slajdów utworzony z plików w formacie JPEG lub PNG.
Może być również wczytany w formie zdjęć z programu PowerPoint (bez efektów
animacyjnych oraz efektów przejścia pomiędzy slajdami).
Wykres – grafika przedstawiona w formie osi XY. Dana oś po zaimportowaniu do
lekcji będzie mogła być modyfikowana przez nauczyciela.
5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4
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7. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
8. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
9. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca powinien:
posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
posiadać kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu (ukończone kierunkowe studia
magisterskie lub studia podyplomowe z danego przedmiotu nauczania);
posiadać doświadczenie w tworzeniu materiałów edukacyjnych lub programów
nauczania,
wykazywać się znajomością podstawowych dokumentów MEN w zakresie reformy
programowej (Podstawy programowej kształcenia ogólnego) oraz znajomością
polskiego systemu egzaminacyjnego.
posiadać umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie niezbędnym do
przygotowania materiałów w formach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym
IV INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU
1.

W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności.

2.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z
Zamawiającym

V KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena – 100%
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny – wynagrodzenia miesięcznego brutto brutto
uwzględniającego 40 godzin pracy w miesiącu (wraz z kosztami, jakie zgodnie z
obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do poniesienia zleceniodawca).
VI INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27 grudnia 2012 r.
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2. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
3. Termin podpisania umowy i typ umowy: 2 stycznia 2013 r., umowa zlecenia
4. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach projektu METATUTOR: Innowacyjny system kształcenia interdyscyplinarnego z zakresu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych dla szkół gimnazjalnych, realizowanym w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość oświaty,
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i
metod kształcenia.
VII INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY PRZED ZAWARCIEM UMOWY
1. CV zawierające opis doświadczenia oraz kwalifikacji
2. oświadczenia dla celów ubezpieczeń społecznych i podatkowych

IX ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
wzór oferty
wzór umowy
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ZAŁĄCZNIK 1

DANE WYKONAWCY:
……………………….

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowywanie
materiałów edukacyjnych na platformę e-learningową oświadczam, że spełniam warunki
udziału w postępowaniu opisane w punkcie III Zapytania ofertowego.
Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść § 7 ust. 1 pkt 4) obowiązującego
u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień w projektach współfinansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

…………………………………..
podpis Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK 2

DANE WYKONAWCY:
……………………….

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowywanie
materiałów edukacyjnych na platformę e-learningową oświadczam, że nie ma podstaw do
wykluczenia mnie jako wykonawcy z przedmiotowego postępowania.
Oświadczam, że nie jestem osoba powiązaną z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• 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.
Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść § 7 ust. 1 obowiązującego
u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień w projektach współfinansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

…………………………………..
podpis Wykonawcy

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

ZAŁĄCZNIK 3

FORMULARZ OFERTY

Przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowywanie
materiałów edukacyjnych na platformę e-learningową oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia za cenę:
… zł brutto brutto (z kosztami zleceniodawcy) miesięcznie za 40 godzin pracy w miesiącu
przez okres I 2013 – V 2013.
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ZAŁĄCZNIK 4
WZÓR UMOWY
UMOWA NR …
W ramach Projektu META-TUTOR: Innowacyjny system kształcenia interdyscyplinarnego
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla szkół gimnazjalnych,
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie
3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

zawarta w Poznaniu w dniu … roku, pomiędzy
American Systems Sp z o.o. , z siedzibą w Kutnie, przy ul. Grunwaldzkiej 5, NIP 775 25 49 956,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejestrowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267819, o kapitale zakładowym w wysokości
50 000,00 złotych, reprezentowaną przez:
Tomasza Juńczyka – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
zwaną dalej Zleceniodawcą
a
…
zwanym dalej Zleceniobiorcą
o następującej treści:
§1
Zleceniodawca

zleca,

a

Zleceniobiorca

zobowiązuje

się

do

Opracowywanie

materiałów

edukacyjnych (ćwiczeń, treści merytorycznych, propozycji grafik, brzmienia testów, przykładowych
programów nauczania i scenariuszy lekcji) z zakresu matematyki na platformę e-learningową (treści
merytorycznych programu informatycznego) w ramach projektu META-TUTOR: Innowacyjny system
kształcenia interdyscyplinarnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla szkół
gimnazjalnych.
§2
Zadania, określone w § 1 niniejszej umowy, będą świadczone w okresie od 1.01.2013 r. do
31.05.2013 r.
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§3
1. Przedmiot niniejszej umowy winien być wykonany z należytą starannością i zastosowaniem wiedzy i
umiejętności

niezbędnych

do

jego

wykonania,

zgodnie

z

wymogami

wskazanymi

przez

Zleceniodawcę. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Strony ustalają łączne
wynagrodzenie w wysokości … zł brutto (… złotych), co stanowi równowartość … zł brutto
miesięcznie za 40 godzin pracy w miesiącu.
2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie po zrealizowaniu każdego kolejnego etapu
przedmiotu umowy określonego w § 1, który strony określają na ostatni dzień roboczy miesiąca
trwania umowy, określonego w § 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę
prawidłowo wystawionego rachunku, pod warunkiem otrzymania od Zleceniobiorcy wszystkich
dokumentów niezbędnych do rozliczenia, w szczególności karty czasu pracy, jeśli jest wymagana
przepisami aktualnie obowiązujących „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO
KL” i wpłynięcia na konto Zleceniodawcy od Instytucji Pośredniczącej środków finansowych
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu na etapie, w którym
uczestniczył w nim Zleceniobiorca.
3. Przyjmuje się, że zapłata zostaje dokonana w dniu wydania przez Zleceniodawcą jego bankowi
dyspozycji przelania wynagrodzenia.
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę,
Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
5. Każda ze Stron niniejszej umowy może ją rozwiązać w drodze pisemnego oświadczenia złożonego
drugiej Stronie, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
6. Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o dofinansowanie
Projektu

zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Zleceniodawcą, o której mowa w § 2

niniejszej umowy.
7. Niniejsza umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku prawomocnego skazania
Zleceniobiorcy za popełnienie przestępstwa karnego lub karno – skarbowego.
8. Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu lub wypowiedzeniu w przypadku, gdy
Instytucja Pośrednicząca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu obejmującego
prace przeprowadzane przez Zamawiającego.
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9. Zleceniodawca zastrzega, iż wypłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy może ulec
opóźnieniu ze względu na nieterminowe dokonanie przelewu przez Instytucję Pośredniczącą na
rachunek bankowy prowadzony dla projektu.
10. Bez względu na przyczynę i sposób rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zleceniodawca jest
zobowiązany każdorazowo do zapłaty za etap pracy, który został przeprowadzony należycie, zgodnie
z postanowieniami umowy do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
11. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§5
1. Zleceniobiorca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania przedmiotu umowy
innym osobom.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do współpracy z przedstawicielami Zleceniodawcy w zakresie
wykonywania zlecenia, w tym do uwzględniania uwag informatyków i metodyków oraz do poprawiania
przygotowanych materiałów zgodnie ze wskazaniami.
3. Zlecenie nie będzie wykonywane w siedzibie Zleceniodawcy.
§6
Wszelkie uzupełnienia lub zmiany niniejszej umowy powinny być dokonywane na piśmie pod rygorem
nieważności.
§7
1. Wszelkie przekazane Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w formie ustnej, pisemnej, zakodowanej,
graficznej lub innej formie rzeczowej, łącznie z formą elektroniczną lub magnetyczną, informacje i
metody programowe, techniczne, handlowe, finansowe i organizacyjne,

stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.
2. Informacjami poufnymi są również dane osobowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące osób
zatrudnianych przez Zleceniodawcę, które są znane Zleceniobiorcy, lub do których Zleceniobiorca ma
dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
3. W czasie trwania niniejszej umowy, a także po jego zakończeniu Zleceniobiorca zobowiązuje się
zachować informacje, o których mowa w powyższych ustępach w ścisłej tajemnicy, a w szczególności
nie kopiować lub w jakikolwiek sposób powielać tych informacji lub zezwalać osobom trzecim na
kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem użycia zgodnego z interesem Zleceniodawcy. Zleceniobiorca
zobowiązany jest również niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę o odkryciu jakiejkolwiek straty,
ujawnieniu lub powielaniu informacji, naruszeniu poufności lub sprzeniewierzeniu informacji.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zobowiązany
będzie do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 1000,00 zł (tysiąc) złotych za
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każdorazowe naruszenie, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania stosownego wezwania od
Zleceniodawcy.
5. Jeżeli w przypadku naruszenia postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu Zleceniodawca poniesie
szkodę wyższą niż wysokość zastrzeżonej w ust. 4 powyżej kary umownej, Zleceniodawca będzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej
na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.

§8
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją
niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Jednakże zastrzega się, iż termin ten może ulec
automatycznemu przedłużeniu na skutek decyzji Instytucji Pośredniczącej, co nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca na wniosek Zleceniodawcy, Instytucji Pośredniczącej oraz innego uprawnionego
podmiotu zobowiązany jest do udzielenia dokładnych wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej
umowy oraz do przedłożenia wszelkich wymaganych przez te podmioty dokumentów.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu
cywilnego oraz wszelkie inne przepisy prawa, które mogą znaleźć zastosowanie.
2. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

