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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/MLASZ/2017  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ I - ZACHĘTY DLA ABSOLWENTÓW OBJĘTYCH PILOTAŻOWĄ RUNDĄ MONITORINGU, 
RESPONDENTÓW W II ETAPIE BADANIA PODŁUŻNEGO I KOORDYNATORÓW SZKOLNYCH 

 

1. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

a) kod CPV 80580000-3 - Oferowanie kursów językowych  

b) kod CPV 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

c) kod CPV 80420000-4 – Usługi e-learning  

d) kod CPV 80310000-0 – Usługi edukacji młodzieży  

e) kod CPV 22114000-2 - Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki 

2.   Zakres rzeczowy zamówienia:  

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę kursów językowych w wersji e-book/ 
audiobook spełniające minimalnie następujące wymagania:  

a. Kurs językowy jest , w formie audiobooka i e-booka  

b. Kurs służący do nauki na komputerze, tablecie i smartfonie  

c. Dostępne języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski 

d. Dostępne poziomy nauczania:  

i. Podstawowy - zakres tematyczny kursu oraz zakres gramatyki i słownictwa  jest 
zgodny z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu 
podstawowego A1-A2 

ii. Średni - zakres tematyczny kursu oraz zakres gramatyki i słownictwa jest zgodny z 
wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu 
podstawowego B1 

iii. Zaawansowany - zakres tematyczny kursu oraz zakres gramatyki i słownictwa jest 
zgodny z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu 
podstawowego B2-C1 

e. Dostęp do kursu użytkownik uzyskuje za pomocą kodu dostępowego do platformy online, 
na której umieszczony jest kurs.  

f. Kod dostępowy podczas pierwszego logowania daje użytkownikowi możliwość wyboru 
języka obcego spośród wymienionych w pkt.2c i poziomu nauczania spośród 
wymienionych w pkt. 2d. Użytkownik będzie poinformowany, że kurs został sfinansowany 
w ramach projektu  pn. „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – 
pierwsza runda”– numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/16-00, w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

g. Kod dostępowy ma termin ważności min. 2 lata  

h. Postępy edukacyjne użytkownika dokonane na różnych urządzeniach spośród 
wymienionych w pkt. 2b synchronizują się.  
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i. Kurs umożliwia użytkownikowi tworzenie własnych spersonalizowanych notatek w trakcie 
uczenia.  

3. Zakres ilościowy zamówienia: 

Zakres ilościowy zamówienia obejmuje dostawę kursów językowych w wersji e-book/ audiobook 
w ilości 13 860 szt.  

4. Warunki dostawy: 

Dostawa kodów dostępowych do kursów językowych bezpośrednio do siedziby Zamawiającego 
lub pod wskazane przez Zamawiającego. Finalnie kody będą udostępniane za potwierdzeniem 
odbioru respondentom badania. 

5. Termin dostawy: 

Dostawa kursów językowych rozpocznie się nie wcześniej niż od 14 kwietnia 2017 i zakończy nie 
później niż do 31 sierpnia 2018 r. 

6. Dodatkowe warunki zamówienia: 

a) Wykonawca raz na kwartał będzie udostępniał  Zamawiającemu informację nt. zakresu  
wykorzystania kodów dostępowych przez użytkowników wraz z danymi kontaktowymi 
użytkowników.  

b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

c) Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji zamówienia. Nie wywiązywanie się z 
terminów wskazanych w umowie wiązać się będzie z karami umownymi.  

d) Wykonawca zobowiązuje się stale współpracować w trakcie realizacji zamówienia z 
Zamawiającym.  

7. Warunki płatności: 

a. Wynagrodzenie płatne w częściach:  

i. 70% ceny brutto z oferty - w terminie 21 dni po dostarczeniu kodów dostępowych oraz 
dostarczeniu materiałów pozwalających na weryfikację merytorycznej zawartości kursów i 
ich funkcjonalności;  

ii. 30% centy brutto z oferty - w terminie 21 dni od zakończenia umowy, nie wcześniej niż po 
całkowitym rozliczeniu zamówienia, poświadczonym protokołem odbioru podpisanym 
przez Zamawiającego. 

b. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo sporządzonej i złożonej faktury/ 
rachunku, jednakże nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania 
usługi, co każdorazowo przy kolejnych transzach potwierdzone będzie protokołem zdawczo-
odbiorczym. 
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CZĘŚĆ II - ZACHĘTY DLA RESPONDENTÓW W RAMACH BADANIA JAKOŚCIOWEGO  

 

8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

a) kod CPV 22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki 

b) kod CPV 80420000-4 – Usługi e-learning  

9.   Zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia:  

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje systematyczną dostawę materiałów edukacyjnych, książek w 
formie papierowej (książki drukowane) i w formie e-booków (książki drukowane w technologii 
cyfrowej) z różnych wydawnictw zgodnie z opisem szczegółowym:  

a) 64 zestawy elearningowych materiałów edukacyjnych, e-booków lub książek papierowych o 
tematyce umożliwiającej rozwój zawodowy i osobisty, np. komunikacja z pokoleniem Z, 

grywalizacja, wpływ doświadczeń szkolnych ucznia na jego osobowość i decyzje zawodowe, ze 
szczególnym uwzględnieniem doświadczeń związanych z płcią  

b) 68 zestawów książek drukowanych lub książek drukowanych w technice cyfrowej dot. pracy 
zawodowej dyrektorów szkół i doradców zawodowych z zakresu zarządzania szkołą lub najnowszych 
kierunków dot. poradnictwa, rozwoju zawodowego  

c) 70 zestawów materiałów edukacyjnych w drukowanych lub drukowanych w technice 
cyfrowej dotyczących prozdrowotnych działań w miejscu pracy dla pracodawców   

d) Przez zestaw rozumie się min. 2 e-booki lub 2 książki papierowe.  

e) Lista tytułów książek i e-booków zestawów określonych w pkt. a-c 

- A. Klos, Asertywność klucz do dobrych relacji i poczucia własnej wartości, 

- J. Korzeniewska, Ograć nawyki. Jak zastosować mechanizmy gier w procesie zmiany osobistej  

- M. Rosalska, a Dyrektor szkoły – administrator, menedżer, przywódca, Między szkolną 
codziennością polityką oświatową,  

- A. Hauer, Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 
roku,  

- J. Dudek, Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy - poradnik nie tylko dla służb BHP i kadry 
zarządzającej,   

- MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy 

- H. Bieniok, Zarządzanie czasem. Poradnik dla mało efektywnych,  

- R. Gut, M. Piegowska, B. Wójcik, Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i 
odczuwaniu, 

- M. McQueen, Pokolenie Y. Współistnienie czy współdziałanie. Nowe zasady komunikacji 
międzypokoleniowej 

- D. Kukla/ W. Duda, Poradnictwo zawodowe. Rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym 
f) Lista tytułów określona w pkt. e jest listą przykładowych tytułów pozwalającą Wykonawcy  
oszacowanie średniego kosztu zestawu książek lub e-booków. Pełna lista tytułów zostanie 
dostarczona przez Zamawiającego jako załącznik do umowy i zawierać będzie nie więcej niż 30 
różnych tytułów.   
g) Każdy zestaw powinien być zapakowany w paczkę, do której oprócz książek papierowych, 
książek drukowanych w technice cyfrowej lub materiałów edukacyjnych dołączony zostanie list 
informacyjny finasowania zachęty i nt. projektu w ramach, którego zachęta jest przekazywana 
użytkownikowi. Treść listu zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego. Listy drukowane 
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będą zgodnie z przekazanym wzorem przez Wykonawcę. Paczka powinna być oznakowana 
logotypami UE zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego. Książki papierowe powinny 
zostać również oklejone naklejkami z logotypami UE zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez 
Zamawiającego.  

h) Zestawy powinny być dostarczone przez Wykonawcę pod adresy wskazane przez 
Zamawiającego. Wysyłka realizowana będzie sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego.  

i) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie odbioru przesyłek przez 
Użytkowników.  

j) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżące monitorowanie wysyłanych zestawów do 
użytkowników poprzez dostęp online do dedykowanej platformy internetowej, która zawierać będzie 
min. informacje nt. daty nadania przesyłki, daty odbioru przesyłki, danych kontaktowych do odbiorcy.   

10. Warunki dostawy: 

1. Dostawa zestawów książek lub e-booków (kodów dostępu) bezpośrednio do użytkowników 
pod wskazane przez Zamawiającego adresy.  

2. W cenie produktu Wykonawca zawarł koszt dostawy do respondenta firmą kurierską 
gwarantująca dostawę w terminie określonym w ofercie od momentu wysłania. Liczba 
produktów jest zgodna z liczbą dostaw. 

11. Termin dostawy: 

Dostawa rozpocznie się nie wcześniej niż od 14 kwietnia 2017 i zakończy nie później niż do 31 
sierpnia 2017 r. 

12. Dodatkowe warunki zamówienia: 

a) Wykonawca udostępni Zamawiającemu dedykowaną platformę online pozwalającą na 
monitorowanie zakresu wysyłanych zachęt do użytkowników wraz z danymi kontaktowymi 
użytkowników.  

b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

c) Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji zamówienia. Nie wywiązywanie się z 
terminów wskazanych w umowie wiązać się będzie z karami umownymi.  

d) Wykonawca zobowiązuje się stale współpracować w trakcie realizacji zamówienia z 
Zamawiającym.  

13. Warunki płatności: 

a. Wynagrodzenie płatne jest w częściach:  

iii. 50% - w terminie 21 dni po dostarczeniu 50% zestawów książek lub e-booków  

iv. 50% - w terminie 21 dni po zrealizowaniu całości zamówienia i prawidłowym wystawieniu 
faktury/rachunku 

b. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo sporządzonej i złożonej faktury/ 
rachunku, jednakże nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania 
usługi, co każdorazowo potwierdzone będzie protokołem zdawczo-odbiorczym. 
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CZĘŚĆ III - ZACHĘTY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I SAMORZĄDOWCÓW ORAZ NAGRODY W KONKURSIE 
DLA RESPONDENTÓW 

 

14. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

a) kod CPV-37400000-2 – Artykuły i sprzęt sportowy  

b) kod CPV - 37410000-5- Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

c) kod CPV - 30191000-4- Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli 

d) kod CPV 30192000-1 – Wyroby biurowe 

e) kod CPV 30213100-6 - komputery przenośne 

f) kod CPV 30213200-7 – komputer, tablet 

 

15.   Zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia:  

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę zestawów sprzętu sportowego lub 
materiałów biurowych stanowiące  upominki dla dyrektorów szkół, spełniających minimalne 
wymagania:  

L.p. Opis przedmiotu Ilość 

1 Zestaw sprzętu sportowego lub materiałów biurowych[zamiennie]. Szacowana 
liczba zestawów:   

 Zestawów sportowych 1375 lub  

 Ok. 925 zestawów sportowych i ok 450 zestawów biurowych]. 

1375 
zestawów 

Sprzęt sportowy - szczegółowy opis: 

 2 x piłka do piłki nożnej – rozm. 5, szyta maszynowo z materiału PCV. 

 2 x piłka do koszykówki wykonana z gumy o średnicy 749-762 mm, waga 
około 585-635 g 

 2x piłka do siatkówki wykonana ze skóry syntetycznej, szyta ręcznie, dętka 
lateksowa, rozm. 5 (635-686mm), pianka grubości 1,5mm 

Materiały biurowe – szczegółowy opis:  

 12 ryz papieru ksero: format A4, gramatura g/m²: 80-120, Liczba arkuszy 
w ryzie: 500 

2 Rower 10 szt. 

Szczegółowy opis: 

 dostępna wersja damska i męska 

 rama 19" amortyzowana 

 tylny amortyzator  

 przedni amortyzator 

 ilość biegów - 18 

 wolnobieg min. sześciorzędowy nie gorszy niż shimano tz20  

 przerzutka tył nie gorsza niż shimano tourney   

 hamulec przód tył: tarczowy, v-brake 

 manetki: nie gorsze niż shimano korba: 3 - rzędowa 

 piasty: aluminum 
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 opony: 26"x 1.90 

 siodło 

 waga: max. 15 kg 

 wyposażenie dodatkowe: stopka 

 gwarancja – min. 2 lata  
 

3 Tablet 20 szt. 

Szczegółowy opis: 

 przekątna wyświetlacza min. 8 cali  

 technologia dotykowa   

 typ wyświetlacza IPS  

 ilość wyświetlanych kolorów16.7 mln  

 funkcjonalność multi-touch-  

 rozdzielczość 1024 x 768 pikseli  

 ilość rdzeni procesora: 2  

 pamięć RAM 1024 MB  

 pamięć Flash 16 GB  

 obsługa kart pamięci microSD HC  

 min.. pojemność karty pamięci 32 GB  

 interfejsy komunikacyjne: Bluetooth 2.1  

 microUSB  

 WiFi 802.11 a/b/g/n  

 jack stereo 3.5 mm  

 mini HDMI  

 wbudowany mikrofon tak  

 wbudowane głośniki mono  

 wbudowany modem tak  

 standard transmisji modemu 3G  

 wbudowany odbiornik GPS aparat fotograficzny z tyłu 2 Mpix  

 aparat fotograficzny z przodu 0.3 Mpix  

 typ akumulatora litowo-jonowy (LiIon)  

 pojemność akumulatora 3800 mAh  

 system operacyjny Android 4.1  

 czujniki i komponenty GPS  

 akcelerometr  

 Gwarancja- min. 2 lata  

4  

 

Czytnik książek 30 szt. 

Szczegółowy opis: 

 Dotykowy ekran  

 Przekątna wyświetlacza ['']: 6  

 Rozdzielczość: SVGA [800 x 600]  

 Pojemność pamięci [MB]: 4000  

 Waga [kg]: 0,16 

 Brak reklam 

 Gwarancja – min. 2 lata  

 

a) Każdy produkt/ zestaw powinien być zapakowany w paczkę, do której oprócz zachęty 
dołączony zostanie personalizowany- informujący o wygranej list informacyjny finasowania zachęty i 
nt. projektu w ramach, którego zachęta jest przekazywana użytkownikowi. Treść listu zostanie 
przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego.  Listy drukowane będą zgodnie z przekazanym 
wzorem przez Wykonawcę. Paczka powinna być oznakowana logotypami UE zgodnie z wytycznymi 
przekazanymi przez Zamawiającego. Zachęty powinny zostać oklejone naklejkami z logotypami UE 
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zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego. 

b) Produkty/ zestawy powinny być dostarczone przez Wykonawcę pod adresy wskazane przez 
Zamawiającego. Wysyłka realizowana będzie sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego.  

c) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie odbioru przesyłek przez 
Użytkowników.  

d) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżące monitorowanie wysyłanych produktów/ 
zestawów do użytkowników poprzez dostęp online do dedykowanej platformy internetowej.  

e) W cenie produktu/zestawu Wykonawca zawarł koszt dostawy do respondenta firmą 
kurierską gwarantująca dostawę w terminie określonym w ofercie od momentu wysłania. Liczba 
produktów jest zgodna z liczbą dostaw. 

16. Warunki dostawy: 

Dostawa produktów/zestawów bezpośrednio do użytkowników pod wskazane przez 
Zamawiającego adresy.  

17. Termin dostawy: 

Dostawa rozpocznie się nie wcześniej niż od 14 kwietnia 2017 i zakończy nie później niż do 31 
sierpnia 2018. 

18. Dodatkowe warunki zamówienia: 

a) Wykonawca udostępni Zamawiającemu dedykowaną platformę online pozwalającą na 
monitorowanie zakresu wysyłanych zachęt do użytkowników wraz z danymi kontaktowymi 
użytkowników.  

b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

c) Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji zamówienia. Nie wywiązywanie się z 
terminów wskazanych w umowie wiązać się będzie z karami umownymi.  

d) Wykonawca zobowiązuje się stale współpracować w trakcie realizacji zamówienia z 
Zamawiającym.  

19. Warunki płatności: 

a. Wynagrodzenie płatne jest w częściach:  

i. Zaliczka – 20% ceny brutto z oferty – płatna w terminie 7 dni po podpisaniu umowy; 

ii. 40% - w terminie 21 dni po dostarczeniu 60% produktów/ zestawów – weryfikacja nastąpi 
na podstawie przekazanych Zamawiającemu potwierdzeń odbiorów zachęt; 

iii. 40% - w terminie 21 dni od po dostarczeniu łącznie 100% produktów/ zestawów – 
weryfikacja nastąpi na podstawie przekazanych Zamawiającemu potwierdzeń odbiorów 
zachęt. 

c. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo sporządzonej i złożonej faktury/ 
rachunku, jednakże nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania 
usługi, co każdorazowo potwierdzone będzie protokołem zdawczo-odbiorczym. 

 


