
Ogloszenie nr 618403-N-2017 z dnia20l7-II-17 r.

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczyz ,rOpracou,anie material6w

merytorycznych do produkcji e-material6w dydaktycznych wraz ze scenariuszami dwiczer[

dla przedmiot6w: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki"

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie oglosz eniaz Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy : Zam6wienia publicznego

Zamfwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Programu Operacyinego Wiedza Edukacja Rozw6j (POWR.02.10.00-IP.02-00-004116).

O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej orazw'ykonawcy,

kt6rych dzialalnofd, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, ktrire

bgd4 realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg osrib bgd4cych

czlonkami grup s;polecznie marginalizowanych

Nie

NaleZy podac minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalehqcych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz3}Yo, os<lb zatrudnionych

przez zakJady prac.F chronionej lub wykonawc6w albo ich j ednostki (w %)

SEKCJA I: ZA]VTAWIA.IACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktriremu zamawiajqcy powierzyl/prowierzyli

przeprowadzernie postgpowania

Nie



Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryVpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie .i est przeprowadzane wsprilnie przez zamawiaj 4cych

Nie

Je1elitak, nalei:y wymieni6 zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowarrie

oruzpodat adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontaktow wraz

z danymr do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiajEcymi z innych trrar[stw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych

pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo

zamriwieri pub, licznych :

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: AkademiaMuzyczna im. FeliksaNowowiejskiego wBydgosz<>zy,

krajowy numer identyfikacyjny 00084239000000, ul. ul. Slowackiego 7 , 85()08 Bydgoszcz,

woj. kujawskolpomorskie, paristwo Polska, tel 52 32123 50, e-mail

kanclerz@amuz:..bydgoszcz,pl; zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl, faks 52 32I 23 50.

Adres strony internetowej (URL) : www.amuz.bydgoszcz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony iniernetowej pod kt6rym mohna uzyskai dostgp do narzEdzi rurz4dzehlub

format6w plik6'w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPoLNB UDZIELANIE ZAMOWIENIA (je\eli dotyczy)z

Podzial obo'wi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzani.a

postgpowania, w tyrn w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania z

zamawnjqc'.fmr z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry izzamawiaj4oych

jest odpowi<tdzialny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zal<tesie za

przeprowad;z:enie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, czy z:am6wienie

bgdzie udzielane przezkahdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam<iwienie zostanie



udzielone w imieniu i na rzeczpozostalych zamawiaj4cych) :

I.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony) pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moina

uzyskad pod adresem (URL)

Tak

www. amuz .by dgo szcz.pl

Adres strony internetowej, na ktrfrej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych

warunk6w zam6wienia

Tak

www. amuz.bydgoszcz.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina

uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale?y przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Adres:



Komunikacja elektronicznawymaga korzystaniaznarzgdziiurz1dzerfl lub format6w

plik6w, kt6re rrie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredniibezplatny dostgp do tych narzEdzi nrc2na uzyskad pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: P]IZEDMIOT ZAM6WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniaprzezzamawiaj4cego: ,,Opracowanie material6w

merytorycznych do produkcji e-material6w dydaktycznychwrazze scenariuszami dwiczeri dla

przedmiot6w: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki"

Numer referencyjny: ZP-PN -5 12017

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamriwienia: Uslugi

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czgSciowych

Zam6wrenie podzielone jest na czgSci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moLna skladad w

odniesieniu do:

wszystkich c:zgSci

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych czgsci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na ktrfre moize zosta(, udzielone zam6wienie

jednemu wykonawcy:
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II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dl.ostaw, uslug lub

rob6t budowlanych lub olveilenie zapotrzebowania i wymagari ) aw przypardku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: otrejmuj4cy nastgpuj4ce elementy: autorskie opracowania temat<iw, scenariusze

e-learningowych, redakcja opracowanych material6w, korekta opracowanych material6w

II.5) Gl6wny kod CPV: 92312200-3

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Calkowitn wartoSd zam6wienia (ieZeli zamawiajqcy podaje informacje o warto1ci

zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadka um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup|w szac'unkowa

calkowita maksymalna wartoit w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub

dynami c zne Eo sy s t e nxu z akup 6w)

ll.7\ Czy przewiduje sig udzielenie zam6wierl, o kt6rych mowa w art. 67 rnst. I pkt 6 i 7

lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone:

zam6wienia,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6lubwart.l34ust.6pkt3ustawyPzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na ktrfry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakuptfw:

miesi4cach: Itb dniach:

lub

data rozpo czgeiaz lub zakofrczeniaz 201 8-0 1 -3 I

lkres w miesiacach Jkres w dniacl Datarozpoczgcie Datazakonczenie

2018-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

il. 1) WARUNKT UDZLAN,U W POST4POWANIU

il.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno5ci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie konkretyzuje tego warunku, ocenil spelnienia tego

warunku zostanie dolconana na podstawie zlohonego wraz z ofertq oSwiadczenia o

spelnianiu przez Wykonawcg warunk6w udziaNu w postgpowaniu.

Informacje clodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie konkretyzuje tego warunku, ocenil spelnienia tego

warunku zostanie dolconana na podstawie zNolonego wraz z ofert4 o6wiadc;zenia o

spelnianiu przez Wykonawcg warunk6w udzialu w postgpowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie konkretyzuje tego warunku, ocena spelnienia tego

warunku zosrtanie dokonana na podstawre zNo2onego wraz z ofertq oSwiadczenia o

spelnianiu pr zez Wykonawcg warunk6w udziaNu w po stgpowaniu.

Zamawnjqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udzialu w postEpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnofci

przy reahzao.ii zam6wienia v,naz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowyoh lub

doSwiadczerLiu tych os6b: Nie

Informacj e clodatkowe :

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust.l ustawy Pzp

lll,2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zannwrajycy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podst:rwy wykluct,enia:



III.3) WYKAZ, OSWIADCZEN SKI,ADANYC H PP{ZEZWYKONAWC]4 W CELTI

WST4PNEGO POTWIERDZENIA,1LE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPET,NIA WA,RUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SpEr,NltA KRYTE]RIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

'Iak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMBNTOW, SKT ADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJA,CEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA W ART. 25IIIST.

1 PKT 3 USTAWY PZP:

m.il wyKAzl oswIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKT,ADANYCET PP(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANIE ZAMAWIAJA.CEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTITWY PZP

ru.5.1) W 2I,AKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W

POSTDPOTWANIUT

III.5.2) W ZI,AKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.O WYKAZi OSWTANCZEN LUB DOKUMENTOW SKI-ADANYCEI PP(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJA,CEGO W

CELU POTWIERDZITNIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA IV ART.25 IUST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA



N.1) OPrS

IV. 1. 1 ) T ryb udzielenia zam 6wien iaz P r zetar g nieo graniczony

IV.1.2) Zamawiaj 4cy t 4d,a wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

NaleZy podad informacje na temat udzielaniazaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalogriw elektronicznych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza siE zNoheme ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub doNilczenia do oferl

katalo g6w elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

D opuszcza s;ig zNohenie o ferly wariantowej

ZloLenie oferrty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzLohenierm oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcriw, ktrirry zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykr:rnawc6w

Przewidywana minim alna hczba wykonawc6w

Mak symaln izr hczb a wykonawc6 w



Kryteria sek:kcj i wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

{Jmowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

P r zew idziana mak symal na liczb a uc ze stnik6 w umo wy ramo wej :

Jlnformacj e dodatkowe :

Zamowrcnie obej muj e ustanowienie dynamic zne go sy stemu zakup6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdqzamieszczone dodatkowe infornacje dotycz4ce

dynamiczne go systemu zakup6w:

llnformacj e clodatkowe :

W ramach rilnowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert

w formie katalo g6w elektronicznych :

Frzewiduje sig pobranie ze zlolonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzeniar ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograni.czony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale2y poda6 a<lres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalery wskazad elementyo kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu

przedmiotu zam6wienia:



NaleZy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bEdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty czqce przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki,

na jakich wykonawcy bqd+ mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pief):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwrqzani specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czefr:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liozbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czastrwaniit'.

Czy wykonawcy, ktorzy nie zNozyli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do

nastqpnego e)tapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTETUA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteriz Znaczt>nie

cena 60,00

termin 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aaast.1 ustawy Pzp (przetarrg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowaryjne

IV.3.1) Infornrracje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszQ spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzehenie prawa do udzielenia zam6wieniana podstawie ofert wstgp:nych



b ez pr zepr ow adzema ne go cj acj i

Przewtdziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podad inLformacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeS I lr,ymagari zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w,ktSrzy podczas dialogu korrkurencyjnego

przedstawilrrozzwrqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezelizamawnjqcy

przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

PodziaN dialogu na etapy w celu ogranrczenialiczby rozwi4zah:

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacj e dodeLtkowe :

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, k16rym musz4

odpowiada6 ws:rystkie oferty :

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom

poptzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w

zant6wrenia:

Informacje dodatkowe:



IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej,nakt6rej bgdzie prowadzonalicytacjaelektroniczrLa:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, 
',ra 

1trn

wymag ani a te clmi c zne vr z4dzen informaty c zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie mininralnych

wysokoSci postqpiet'r:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania.:

Wykonawcy,ktorzy me zNoiryli nowych post4pieri, zostanE zakwalifikowani do nastgprrego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicirnej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamkmEcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stronLpostanowienia, kt6re zostanqwprowadzone do treSci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r unrowy:

Wymag ani a doty c zqc e zab ezpie czenia nale\te g o wyko nani a umo wy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA uMowY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefizawartej umowy w stosunku rlo tre5ci oferty,

na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale2y wskaza{ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenrazmran:

I. Zgodnre z art. 144 ustawy Pzp Zamawiajqcy przewiduje mozliwoSd zmran)r postanowief

zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano'uryboru

Wykonawcy w nizej wymienionychpr4rpadkach: 1) KoniecznoSci dostosowrnia postanowieri

umownych do rz;mian wynikaj4cych z nowelizacji powszechnie obowiqzujqcvoh przepis6w



prawa zuwagi na brak rno2liwoScirealizacji umowy wedtrug pierwotnej jej tresci lub na

grohqcqrtz4cE r;tratg dla jednej ze Stron. 2) Zmian redakcyjnych Umowy lub zmian bgd4cych

nastgpstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publiczny ch oraz zmian

dotyczqcych wr;kazania przedstawicieli stron .vqtznaczonych do prowadzenia rspraw: a)

zwrqzanych z realizacjq umowy, b) zmiana realizacji przedmiotu zam6wieni a z przyczyn

nrezalehnych odl stron umowy, c) zmianaterminu dokonywania platnoScinarzecz

Wykonawcy, d) koniecznoSc zmiany numer6w rachunk6w bankowych stron, e) zmiana

adres6w siedzib stron, 2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonyv,zanebgd4z

zastosowaniem zasad i obowi4zk6w wynikaj4cych z powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w

prawa, w tym w szczeg6InoSci z art.140 ust.3 ustawy Pzp oraz zasad og6lnych okreslonyoh t4

ustaw4.

IV.6) INFOR]\{ACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IY.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu rv postgpowaniu:

Data: 2017 -II-27 , godzina: 07 :45,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebE udzielenia zam6wi<:nia

(przetarg nieograniczony,przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powo,cly:

Jqryk lub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopusz:czenie do u<lzialu

w postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwipzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego trlrminu sktraclania

ofert)

IV.6.4) Przewirluje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w

przypadku nieprzyzn nia Srodk6w pochodz4cych zbudtetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez parisfwa czlonkowskie



Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re miaty byi przezn cz<tne

na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewicluje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eti Srodki

slu2qce sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojo'rve, kt6re

zamawiaj4cy zamierzalprzeznaczy(, na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAT-ACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CzgSd nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1

1) Kr6tki opis przedmiotu zamrfwienia (wielko{t, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub r,ob6t

budowlanych lub c,kreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnLerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Pakiet nr 1 obejmujQcy nastgpuj4ce elementy: i. 8 autorskich opraco'wari temat6r,v, ii.

13 scenariuszy e-learningowych, iii. 13 redakcji opracowanych material6w, iv. 1,1 korekt

opracowanych ma1.erial6w.

2) Ws p ti lny Slowrr ik Zam6w iertt( CPV) : 923 1220 0 -3,

3) WartoSd czgSci zam6wieniafieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci

zam6wienia):

Warto6i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cacn'r:

okres w dniach: 2E

datarozpoczEcia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:



ium

lena 50,00

ermln +0,00

6) INFORMACJTD DODATKOWE:

CzgS( nr: 3 Nanva: Pakiet nr 3

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoSt, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub olveflenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partrrerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug;g lub roboty

budowlane: Pakiet nr 3 obejmujacy nastgpuj4ce elementy: i. 15 autorskich opraoowaf temat6w,

ii. 15 scenariuszy er-learningowych, iii. 15 redakcji opracowanych material6w, iv. 15 korekt

opracowanych material6w.

2) Wsp 6lny Slownik Zam6w iefi (CPV) : 923 1220 0 -3,

3) WartoSd czg5ci zam6wienia(jeZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci

zam6wienia):

Warto6i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 55

datarozpoczgcia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium T,naczenie

lena i0,00

termin +0,00



6) TNFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 3 Nazu'a: Pakiet nr 3

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielko{t, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub ctlcreilenie zapotrzebowania i wymagari) aw pyzypadku partrrerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Pakiet nr 3 obejmujQcy nastgpuj4ce elementy: i. 15 autorskich opracowaf temat6w,

ii. 15 scenariuszy e-learningowych, iii. 15 redakcji opracowanych material6w, iv. 15 korekt

opracowanych malerial6w.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefr(CPV) : 923 12200 -3,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci

zam6wienia):

Warto6i bez VAT::

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cacJh:

okres w dniach: 55

datarozpoczgcia:.

datazakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

lena 60,00

lermin 40,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:



CzgS( nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i ilo36 dostqw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olveflenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowaryjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug;g lub roboty

budowlane:Pakiett nr 4 ob{muj4cy nastgpuj4ce elementy: i. 20 autorskich opracowaf temat<iw, ii.

24 scenariuszy e-learningowych, iii. 24 redakcji opracowanych material6w, iv. 24 korekt

opracowanych material6w.

2) Wsp r6,lny Slownik Zam6w ieir(CPV) : 923 1220 0 -3,

3) Warto5d czgSci zam6wienia(jeZeli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci

zam6wienia):

WartoSd bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 5ii

datarozpoczgcia:

datazakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium 7-naczeni

Sena 50,00

termin +0,00

6) TNFORMACJII, DODATKOWE:

CzgS(. nr: 5 Nazrva: Pakiet nr 5

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoft, zalcres, rodzaj i iloit dostav,, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa

innowaryjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslup;g lub roboty



budowlane:Pakie1. nr 5 obejmujqcy nastgpuj4ce elementy: i. 20 autorskich opracowari temat(iw, ii.

24 scenariuszy e-learningowych, iii.24 redakcji opracowanych material6w, iv. 24 korekt

opracowanych material6w.

2) Wsp6lny Slownik Zamfwiefr(CPv) : 923 12200 -3,

3) Warto5d czgSci zam6wieniafieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci

zam6wienia):

Warto6i bez VAT::

Waluta:

4) Czas trwania lurb termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 55

data rozpoczgcia:

data zakohczerra:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Lnaczenie

cena 50,00

termin +0,00

6) INFORMACJ]F], DODATKOWE:

CzgS( nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6

1) Kr6tki opis prz,edmiotu zam6wienia (wielkoft, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcre{lenie zapotrzebowania i wymagari) 
^w 

przypndku partrrerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Pakiet nr 6 obejmujAcy nastgpuj4ce elementy: i. 20 autorskich opracowafi temat6w, ii.

24 scenariuszy e-learningowych, iii.24 redakcji opracowanych material6w, iv. 24korekt

opracowanych material6w.

2) Ws prilny Slownik ZamSw iert(CPV) : 923 1220 0 -3,



3) WartoSd czgSci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci

zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 55

datarczpoczgcia:

data zakohczenra:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Llli4VLtJLIL'

lena 50,00

"ermrn 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgS(, nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7

1) Kr6tki opis przedmiotu zamriwienia (wielkolt, zalcres, rodzaj i ilo36 dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub olveilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnLerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Pakiet nr 7 obejmuj4cy nastgpuj4ce ele:menty: r.20 autorskich opracrcwaf temat(rw, ii.

24 scenanuszy e-learningowych, iii.24 redakcji opracowanych material6w, iv. 2'4 korekt

opracowany ch material6w.

2) Wsptflny Slown ik Zam6w iefr(CPV) : 923 1220A 4,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ie2eli ztmawiaj4cy podaje informacje o wartoSci

zam6wienia):

WartoS6 bez VATI

Waluta:



4) Czas trwania lurb termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 55

datarozpoczgcial.

datazakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium naczen

lena 60,00

Iermin 40,00

6) INFORMACJT] DODATKOWE:

CzgS( nr: 8 Nazrva: Pakiet nr 8

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robot

budowlanych lub ctlcreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnLerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Pakiet nr 8 obejmujAcy nastgpujqce elermenty: i. 20 autorskich oprac,cwari temat(rw, ii.

24 scenariuszy e-barningowych, iii.24 redakcji opracowanych material6w, iv. 2,4 korekt

opracowanych ma1.erial6w.

2) Wsp6lny Slownik Zamfwieft(CPV) : 923 1220A 4,

3) Warto5d czg5ci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci

zam6wienia):

Warto66 bez VAT:

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cacl'r:

okres w dniach: 55

datarczpoczEcia:



data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium 7-naczenie

Sena 50,00

termin +0,00

6) INFORMACJH DODATKOWE:

CzgS( nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9

1) Kr6,tki opis przedmiotu zamrfwienia (wielkoSt, zalves, rodzaj i ilo1t dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olrreflenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnrerstwa

innowaryjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Pakiet nr 9 obejmujqcy nastgpujqce elementy: i. 20 autorskich opracowaf temat6w,

ir.24 scenariuszy e-learningowych, iii. 24 redakcji opracowanych material6w, iv. 24 korekt

opracowanych material6w

2) Ws p 6lny Slownik Zam6w ieft(C PV) : 923 1220 A -3,

3) WartoSd czg5ci zamrfwienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci

zam6wienia):

Warto6i bez VAT:

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 55

datarozpoczgcia'.

data zakohczenra:

5) Kryteria oceny ofert:



6) INT'ORMACJII DODATKOWE:

CzgS(, nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoii, zalcres, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreflenie zapotrzebowania i wymagari) aw przypadku partrrerstwa

innowaryjnego -o,kreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug,g lub roboty

budowlane: Pakiet nr 10 obejmuj4cy nastgpuj4ce elementy: i. 18 autorskich opracowaf temat6w,

ii. 23 scenariuszy e-learningowych, iii.23 redakcji opracowanych material6w, iv. 23 korekt

opracowanych material6w.

2) Wsp 6lny Slown ik Zam6w ieft(CPV) : 923 12200 -3,

3) WartoSd czgSci zamrfwieniafieZeli zamawiaj4ry podaje informacje o warto5ci

zamr6wienia):

Warto66 bez VAT:

Waluta:

pln

4) Czas trwania lurb termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 5ii

datarozpoczgcia:

datazakonczenra:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium T,naczenie

lena 50,00

:ermm 10,00

6) INFORMACJXD DODATKOWE:


