„Lubię się uczyć”
RPMA.10.01.01-14-7367/16

Zapytanie ofertowe
Numer zapytania: 2/01/18/10.1.1/7367/16
Data ogłoszenia: 22.01.2018r.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia w ramach stosowania zasady konkurencyjności w
projektach RPO MA
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pętla Sp. z o. o. , ul. Biwakowa 4, 02-965 Warszawa.
Adres tymczasowego biura firmy: 00-188 Warszawa, ul. Dubois 10 lok 62
Adres strony internetowej zamawiającego: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie i wykonanie
zestawów materiałów dydaktycznych do zajęć realizowanych w ramach projektu „Lubię się
uczyć” RPMA.10.01.01-14-7367/16
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot:

Opracowanie

i

wykonanie

4

kategorii

zestawów

materiałów

dydaktycznych oddzielnie dla każdego typu zajęć realizowanych przez ekspertów
zewnętrznych w ramach projektu RPMA.10.01.01-14-7367/16 „Lubię się uczyć”
2. Specyfikacja:
Zapytanie dotyczy wykonania 1002 zestawów dla każdej kategorii zajęć realizowanych w
projekcie (razem 4008 zestawów) nawiązujących do tematyki zajęć i utrwalających zdobytą
podczas nich wiedzę – do wykorzystania po zakończeniu zajęć. Projekt skierowany jest do
uczniów szkół podstawowych; klas od 3 do 6
W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia:

a) rozwijanie kompetencji teleinformatycznych, a w tym między innymi zajęcia
dotyczące efektywnego przeszukiwania zasobów Internetu, filtrowania informacji i
zasad bezpieczeństwa w sieci
b) trening umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i umiejętności
rozwiązywania konfliktów
c) techniki efektywnego uczenia się i szybkiego czytania
d) odkrywanie własnego potencjału, autoprezentacja i planowanie przyszłej kariery
zawodowej
3. Minimalne wymagania dotyczące pojedynczego zestawu:
- kreatywny zestaw dydaktyczny nawiązujący do tematyki zajęć w danej kategorii w
formie rozbudowanych łamigłówek, quizu lub tematycznej (związanej z tematyką
zajęć z pkt a)-d) gry edukacyjnej w atrakcyjny i niestandardowy sposób utrwalających
wiedzę zdobytą podczas zajęć dydaktycznych. Ostateczna zawartość merytoryczna
materiałów będzie ustalona po wyborze oferty. Od oferenta oczekuje się
przedstawienia propozycji formy możliwej do dostosowania do przedstawionej
tematyki zajęć
- zamawiający nie stawia wymagań co do rodzaju materiałów wykorzystanych w
wykonaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, aby finalny produkt był estetyczny i mógł
służyć użytkownikowi przez dłuższy czas
- instrukcja użytkowania
- opakowanie zbiorcze
- graficzne oznaczenia wymagane wytycznymi oznakowania w projektach
współfinansowanych z funduszy UE.
4. Oczekiwania Zamawiającego:
- oferent powinien dołączyć do oferty wizualizację/przykład proponowanego zestawu
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Planowany termin: do 15 lutego 2018 r.
Miejsce: Warszawa
6. Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych; klas 3-6.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162200-7; 79823000-9; 79820000-8;
79822500-7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 15.02.2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w
przedmiotowym postępowaniu.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak do 30%
wartości zamówienia
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
III.3.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
III.3.5) Wykluczenie udziału w postępowaniu
Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej które w całości lub ich przedstawiciele
powiązani są z firmą Pętla Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo a w szczególności:
a) posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji;
b) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
c)

pozostają

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.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia oferenta.
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe w rozumieniu zasady
konkurencyjności w projektach RPO MA.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
a) Cena – waga 75%,
b) doświadczenie w realizacji zleceń obejmujących wykonanie materiałów dydaktycznych
według własnego projektu – waga 25%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów,
wyliczoną wg następującej formuły:
K = ( A x 75%) + (B x 25%)
Gdzie:
A - Cena oferty
B – doświadczenie
A. Cena oferty
Maksymalna liczba punktów za kryterium A wynosi 100 pkt., otrzyma ją Oferent, który
zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
A= (Amin : Aoc) x 100 pkt
Gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena
Amin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Aoc- cena oferty ocenianej
B. Maksymalna liczba punktów w kryterium B wynosi 100 pkt. otrzyma ją Oferta, która
zdobędzie największą liczbę punków za doświadczenie Wykonawcy
Natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejsza liczbę punktów zgodnie ze
wzorem:
B= (Boc: Bmax) x 100 pkt
Gdzie:
B - liczba punktów za kryterium doświadczenie wskazane w ofercie
Bmax – max liczba świadczonych usług w zakresie przygotowania i wykonania materiałów
dydaktycznych według własnego projektu

Boc - liczba świadczonych usług wykazanych w ofercie ocenianej

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Dokumentację procedury zamówienia można uzyskać pod adresem: Pętla Sp.
z o. o., ul. Biwakowa 4, 02-965 Warszawa oraz w biurze projektu ul. Jasna 2, 00-500
Pruszków
IV.4.2) Termin składania ofert: 30.01.2018r. do godziny 12:00. Oferty należy składać w
tymczasowej siedzibie firmy ul. Dubois 10 lok 62, 00-188 Warszawa. W przypadku wysłania
oferty pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
IV.4.3) Forma składania ofert: Przyjmowane będą wyłącznie oferty składane na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, opatrzone
podpisem zamawiającego, umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta
dotycząca 2/01/18/10.1.1/7367/16 - Lubię się uczyć! Nie otwierać przed 30.01.2018 r.”
.
IV.4.4) Termin i miejsce otwarcia ofert: 30.01.2018r. godzina 12:30; ul. Dubois 10 lok 62,
00-188 Warszawa
IV.4.4) Termin rozstrzygnięcia zapytania: 31.01.2018r.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku

nieprzyznania

środków

pochodzących

z

EFS,

które

miały być

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.
Wymagane załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
3. Opis doświadczenia oferenta w realizacji zleceń obejmujących wykonanie pomocy
dydaktycznych według własnego projektu
4. Wizualizacja i opis zestawu dydaktycznego

