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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Każda z części zamówienia powinna być 
zrealizowana wg poniższej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 
poszczególne części zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 
Część 1 – Dostawa platformy informacyjnej o następujących, minimalnych parametrach: 
Platforma komunikacyjno-informacyjna powinna być oparta na systemie zarządzania treścią lub 
połączeniu kilku systemów zarządzania treścią (CMS). Powinna umożliwiać publikację artykułów, 
felietonów, ale też materiałów o innym charakterze, z udogodnieniami dla każdego typu materiałów 
(np. publikacja artykułów, publikacja galerii, publikacja materiałów video). Powinna posiadać 
możliwość oznaczenia kategorii i tagów dla każdego typu wpisów. Powinna zwierać możliwość 
tworzenia spotkań online (np. w formie konferencji lub telekonferencji, live streamingów), a także być 
powiązana z mediami społecznościowymi (umożliwiać publikowanie przez Wnioskodawcę materiałów 
znajdujących się na platformie także w social mediach, możliwość polubiania, oznaczania i 
komentowania za pośrednictwem social mediów przez użytkowników). Platforma powinna 
umożliwiać tworzenie i edytowanie wielopoziomowych menu, a także umieszczanie ich w wielu 
miejscach na platformie. Platforma powinna posiadać opcję logowania oraz różne poziomy dostępu, 
które umożliwiać będą dostęp do materiałów tylko dla zalogowanych. Administracja platformą 
powinna być realizowana w języku polskim. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu trzy wersje layoutu oraz mapy platformy, z których Zamawiający wybierze jeden do 
realizacji, przy czym Zamawiający może zażądać modyfikacji przedstawionego layoutu. Layout 
powinien być zbieżny/pasujący do layoutu platformy pisarskiej. W ramach realizacji zamówienia 
Wykonawca nada uprawnienia administracyjne Zamawiającemu, by samodzielnie zarządzał 
kluczowymi zadaniami na platformie (np. tworzył konta użytkowników). Z tytułu przekazania pełni 
praw autorskich Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 
 
Część 2 – Dostawa platformy zakupowej o następujących, minimalnych parametrach: 
Platforma zakupowa powinna być przygotowana na bazie systemu do zarządzania treścią (CMS). 
Powinna pozwalać między innymi na: dodawanie nowych produktów wraz z pełnymi opisami, krótkimi 
opisami, zdjęciami, a także możliwością zagnieżdżenia video. Powinna pozwalać na tworzenie różnych 
kategorii produktów i ustalanie, które z nich mogą być wyświetlane na stronie (np. stronie głównej) 
platformy. Powinna pozwalać na przypisywanie ilości dostępnych produktów/usług, ich ceny, cech, 
katalogów i instrukcji. Powinna pozwalać na tworzenie odstępstw od cen standardowych dla 
wybranych grup klientów, a także tworzenie kodów rabatowych. Platforma powinna umożliwiać 
integrację z płatnościami online (np. PayU, Przelewy24 itp. oraz PayPal, w tym z takimi rozwiązaniami, 



 
które umożliwiają dokonanie zakupu w systemie ratalnym), a także zutomatyzowany system 
generowania dokumentów potwierdzających zakup. Platforma powinna umożliwiać nadawanie 
użytkownikom (obsłudze platformy) różnych poziomów dostępu. W ramach realizacji zamówienia 
Wykonawca nada uprawnienia administracyjne Zamawiającemu, by samodzielnie zarządzał 
kluczowymi zadaniami na platformie (np. tworzył konta użytkowników). Z tytułu przekazania pełni 
praw autorskich Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 
 
 
Część 3 – Dostawa platformy e-learningowej o następujących, minimalnych parametrach: 
Platforma powinna być oparta systemie zarządzania treścią, pozwalającym na samodzielne 
modyfikowanie treści platformy (CMS). Platforma powinna zawierać funkcjonalności pozwalające na 
publikację kursów, możliwych do podziału np. na rozdziały i podrozdziały, z możliwością 
przygotowania i publikacji streszczenia danej treści. Platforma powinna posiadać także narzędzia, 
pozwalające na tworzenie wirtualnych poradników, które oprócz przekazywania wiedzy teoretycznej 
będą umożliwiały także interaktywne sprawdzenie umiejętności, tj. zastosowanie wiedzy w praktyce. 
Platforma powinna zawierać możliwość publikacji treści o różnym charakterze (np. tekstu, grafiki, 
video, audio). Platforma powinna umożliwiać publikację aktywności szkoleniowych takich jak (co 
najmniej) – ankiety, bazy danych, fora dyskusyjne, głosowania, lekcje, feedbacki, słowniki, testy, 
zadania, warsztaty, wiki. Platforma powinna posiadać możliwość nie tylko publikacji w/w materiałów, 
ale także ich tworzenia w obrębie systemu, udostępniania, kopiowania w różne miejsca platformy (do 
różnych kursów), ustalania terminów ich aktualności (np. dla lekcji, testów itp.). Poza w/w platforma 
powinna posiadać możliwość umieszczania w kursach plików, stron, folderów, etykiet, adresów URL, 
jako osobnych aktywności. Całość obsługi platformy, dotyczącej jej zawartości oraz powinna być 
dostępna w technologii/rozwiązaniu WYSIWYG, pozwalającym na jego obsługę bez konieczności 
posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej/programistycznej. Interfejs graficzny platformy 
powinien umożliwiać obsługę i podstawową administrację systemu bez konieczności posiadania 
specjalistycznej wiedzy informatycznej/programistycznej (bez konieczności pracy z kodem).   
Platforma powinna być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, szczególnie słabiej 
widzących, poprzez możliwość zwiększenia czcionki lub kontrastu strony). Powinna umożliwiać różne 
poziomy dostępu (administrator, autor, redaktor, użytkownik zalogowany, gość). Platforma powinna 
umożliwiać ustalanie zasad dostępu do zasobów szkoleniowych co najmniej na poziomach: dostęp dla 
gości (nie wymagający logowania, dostęp do osób zalogowanych, nie wymagający przypisania do 
kursu, dostęp do kursu dla osób zalogowanych, wymagający przypisania do kursu, dostęp do 
wybranych zasobów kursu – np. poprzez możliwość zdefiniowania grup w obrębie danej aktywności 
szkoleniowej kursu oraz całej platformy). Powinna także umożliwiać tworzenie użytkowników (ręczne, 
przez administratora platformy bezpośrednio na platformie, samodzielne przez użytkownika, ręczne 
masowe – za pośrednictwem plików csv). Masowe tworzenie użytkowników powinno umożliwiać 
określenie wszystkich najbardziej kluczowych parametrów użytkownika (login, nazwę z podziałem na 
imię i nazwisko, hasło, miejsce zamieszkania, rodzaj kursu/grupy/kohorty, do których użytkownik ma 
być przypisany, wymuszenie określonego języka obsługi platformy itp. Narzędzie do masowego 
tworzenia użytkowników powinno posiadać możliwość tworzenia nowych oraz aktualizacji 
istniejących użytkowników. Platforma powinna współpracować z protokołem SSL. Platforma powinna 
umożliwiać zautomatyzowane wyświetlanie informacji o regulaminie i polityce prywatności przy 
pierwszym logowaniu, które wymagałyby akceptacji użytkownika. Platforma powinna umożliwiać 
tworzenie zautomatyzowanych oraz ręcznych backupów, kursów, które można będzie zapisywać w 
obrębie samej platformy. Platforma powinna umożliwiać dalszą rozbudowę w formie, która zapewni 
jej integralność (tzn. na przykład poprzez wtyczki, podlegające wcześniejszej walidacji pod kątem 
zgodności z całym systemem). Platforma zostanie umieszczona na serwerze Zamawiającego i podpięta 
do domeny/subdomeny opłacanej przez Zamawiającego. Platforma powinna umożliwiać 
prowadzenie wideokonferencji na żywo z możliwością uczestnictwa w nich do 75 osób. W ramach 



 
realizacji zamówienia Wykonawca nada uprawnienia administracyjne Zamawiającemu, by 
samodzielnie zarządzał kluczowymi zadaniami na platformie (np. tworzył konta użytkowników). Z 
tytułu przekazania pełni praw autorskich Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe 
wynagrodzenie. 
 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, 
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące: 

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

Dla poszczególnych części zamówienia określa się następujące wymagania w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej: 

 

Część 1 

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 1 dostawę o podobnym do 

przedmiotu zamówienia charakterze i wartości, tj. dostawę platformy o analogicznej do 

przedmiotu zamówienia specyfikacji lub świadczyli usługę ciągłą, przez minimum 18 

m-cy, polegającą na administrowaniu platformą informacyjną o specyfikacji 

analogicznej do przedmiotu zamówienia.  

 

Część 2 

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 1 dostawę o podobnym do 

przedmiotu zamówienia charakterze i wartości, tj. dostawę platformy o analogicznej do 

przedmiotu zamówienia specyfikacji lub świadczyli usługę ciągłą, przez minimum 18 

m-cy, polegającą na administrowaniu platformą transakcyjną o specyfikacji 

analogicznej do przedmiotu zamówienia.  

 

Część 3 

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 1 dostawę o podobnym do 
przedmiotu zamówienia charakterze i wartości, tj. dostawę platformy o analogicznej do 



 
przedmiotu zamówienia specyfikacji lub świadczyli usługę ciągłą, przez minimum 18 
m-cy, polegającą na administrowaniu platformą e-learningową o specyfikacji 
analogicznej do przedmiotu zamówienia.  

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają 
odpowiednią kadrę, posiadającą kwalifikacje do wykonania zamówienia, bez względu 
na podstawę dysponowania tymi osobami, tj: 

• Twórca platform, należy wykazać kwalifikacje: 

- wykształcenie wyższe informatyczne lub, 
- zaświadczenie/certyfikat/adnotacja w cv potwierdzający ukończone 
formę doskonalenia zawodowego związane z tworzeniem 
stron/portali internetowych (np. serwisów/portali WWW, platform 
e-learningowych itp.) – min. 3 formy doskonalenia, 

• Administrator platform, należy wykazać kwalifikacje: 

- wykształcenie wyższe informatyczne lub 
- zaświadczenie/certyfikat/adnotacja w cv potwierdzający ukończoną 
formę doskonalenia zawodowego (Administrator systemu 
informatycznego, np. portalu WWW, platformy e-learningowej itp.). 

Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków posiadania wiedzy/kwalifikacji przez 
jedną osobę na dwóch stanowiskach. 
 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza 

łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podania przyczyny. 

 

3. Kryteria oceny oferty 

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej z części zamówienia osobno 

na podstawie następujących kryteriów: 

Część 1 i 2 

i. Cenna netto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100%, 

Część 3 

i. Cenna netto wykonania zamówienia (PLN) – waga 80%, 

ii. Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania – waga 20% 

(szczegółowy opis spełnienia kryterium poniżej)  

a) Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt. 

b) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej z części zamówienia 

poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto oraz kwalifikacji osób 

zaangażowanych w realizację zadania (dot. Części 3). Ocenie podlegać będzie każda z 

części zamówienia na ofercie osobno. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, 



 
która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów 

są następujące: 

Część 1 i 2 

i. Kryterium „cena netto wykonania zamówienia (PLN)”: 

• Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów; 

• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) 

wedle następującej formuły arytmetycznej: 

 (X/Y) x 100, gdzie: 
 X = najniższa cena, 
 Y = cena ocenianej oferty 

Część 3 

i. Kryterium „cena netto wykonania zamówienia (PLN)”: 

• Oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 punktów; 

• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) 

wedle następującej formuły arytmetycznej: 

 (X/Y) x 80, gdzie: 
 X = najniższa cena, 
 Y = cena ocenianej oferty 

ii. Kryterium „Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania”: 

• Punkty przyznawane są za przedstawienie w ofercie dodatkowych 

kwalifikacji osoby, pełniącej funkcję Twórca platform, 

• Każde zaświadczenie/certyfikat, potwierdzający ukończenie 

dodatkowych form doskonalenia w zakresie niezbędnym do 

wykorzystania przy prawidłowej realizacji zamówienia jest równe 

wadze 10% (10 pkt.), przy czym za spełnienie kryterium oferent może 

otrzymać maksymalnie 20% (20 pkt.), 

• Oferent starający się o uzyskanie punktów w ramach kryterium 

powinien dołączyć do oferty maksymalnie 2 dokumenty, nie 

pozostawiając Zamawiającemu dowolności, które z nich uznać za 

podlegające ocenie spełnienia kryterium (np. poprzez dostarczenie 

większej ilości dokumentów), 

• Do spełnienia kryterium nie wlicza się zaświadczeń obligatoryjnych, o 

których mowa w opisie kwalifikacji osób zaangażowanych w 

realizację zamówienia, stanowiących warunek konieczny 

dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Aby spełnić kryterium, 

Oferent powinien dołączyć do oferty zaświadczenia dotyczące innych 

form doskonalenia niż wskazane, jako obligatoryjne, dopuszczające 

do udziału w postępowaniu. Zaświadczenia powinny dotyczyć form 

doskonalenia związanych z tworzeniem platform/portali 

internetowych (np. portali WWW, platform e-learningowych itp.) i 

powinny być wystawione przez instytucje szkoleniową (np. placówkę 

kształcenia ustawicznego, placówkę/firmę posiadającą wpis do 



 
Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dotyczyć szkoleń, realizowanych 

za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, realizowanych przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości itp.) 

 

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty 

 
JW. 
 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
JW. 
 

6. Termin składania ofert 

 
Oferty należy składać do dnia 27.10.2021 roku do godziny 16:00. 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Młyńska 25, 86-050 Solec 
Kujawski lub elektronicznie poprzez przesłanie oferty na adres e-mail Zamawiającego – 
vikdeko@op.pl Oferty składane elektronicznie powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę umocowaną ze strony 
Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika 
bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (np. KRS lub CEIDG) do oferty powinno być 
dołączone stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osobę upoważnioną do składania takich 
oświadczeń woli. Zamawiający dołącza do zapytania załączniki: 

Załącznik 1 – wzór oferty 
Załącznik 2 – formularz cenowy 
Załącznik 3 – wykaz zrealizowanych dostaw 
Załącznik 4 – wykaz kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację zadania 
Załącznik 5 – oświadczenie o braku powiązań 

 

       8. Termin realizacji umowy 

 
7.11.2021 roku. Potwierdzeniem zrealizowania umowy będzie protokół odbioru oraz 
przyjęta przez Zamawiającego faktura za wykonanie dostawy. 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie składania ofert jest Violetta Fiałkowska – Zamawiający. 
Dla przedmiotowego zamówienia należy zachować formę pisemną kontaktu, tj. kierować pytania 
dotyczące zamówienia na adres poczty elektronicznej vikdeko@op.pl. Zamawiający pozostawia 
sobie prawo pozostawienia pytań bez odpowiedzi, jeśli wpłyną one na dwa dni (kalendarzowe) 
przed terminem składania ofert. 
  

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  
z zamawiającym. 

 



 
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je 

przewidział: 

 

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w   wyniku przeprowadzonego postępowania o   
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy 
 

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje 

 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Każda z ofert częściowych będzie analizowana 
niezależnie. 

 

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 – wzór oferty 

 
 

OFERTA 
NA WYKONANIE DOSTAW W RAMACH REALIZACJI GRANTU FINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO  

W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe dla zamówień powyżej 50 000,00zł dla Grantobiorców 
Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego 
 
1. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa …………………………………………………..…………………………………………..…… 
Siedziba………………………………………………………………………..……………….……….… 
Nr telefonu ..……………………………………….....………………………..……….………………… 
Adres e-mail …………………………………………………..…………………………………….…… 
Nr NIP …………………………………………………………………………………….……………… 
Nr REGON ……………………………………………………………………………………………… 
2. Dane dotyczące Zamawiającego: 
Violetta Fiałkowska „VIK-DEKO” Centrum Dekoracji i Animacji. 
Ul. Młyńska 25, 86-050 Solec Kujawski 
województwo kujawsko-pomorskie  
NIP: 953 166 63 57, REGON: 092352374 

Tel. 604459021 
strona: vikdeko.pl 
e-mail: vikdeko@op.pl 
3. Zobowiązania Wykonawcy: 

Zobowiązujemy się wykonać ………….część/części (podaj numer części, na które składana jest oferta) 

zamówienie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za wartość brutto:  

Część 1 ……………………………………………,  

słownie……………………………………………………………………………………………………………… 

Część 2 ……………………………………………,  

słownie……………………………………………………………………………………………………………… 

Część 3 ……………………………………………,  

słownie……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Powyższa cena/ceny zawiera/ją doliczony, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, 

podatek VAT, który na dzień złożenia oferty wynosi: ……………  %, zgodnie z  formularzem 

cenowym  stanowiącym załącznik do niniejszej oferty. 

Kryterium Części 3: Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania – dostarczamy 

dodatkowo ………….. dokumentów, poza obligatoryjnymi, wynikającymi z wymogów 

postępowania. 

4. Oświadczenia  

4.1. Oświadczam/my, że cena zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

mailto:vikdeko@op.pl


 
4.2.  Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i opisu przedmiotu 

zamówienia dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty. 

4.3. Oświadczamy, że składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia *). 

4.4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. 
4.5. Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe.  

5. Zobowiązania Wykonawcy 

5.1. Uważamy się za związanych Ofertą do dnia 7.11.2021 r. 

5.2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji zamówienia zgodnie z 
postanowieniami zapytania ofertowego 

5.3. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać*): 
5.3.1. siłami własnymi, 
5.3.2. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, których wykaz przedstawimy 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
5.4. Akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy 

się do podpisania umowy na warunkach zawartych w niej wskazanych w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oferta wspólna (jeśli występuje) 

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:  

Nazwisko, imię ………………………………………………………………………… 

Telefon…...............……… Fax ……………………………..………………..…… 

Zakres umocowania: …………………………………..…………………………… 

7. Inne informacje 

7.1. Oferta nie zawiera/zawiera*) informacji/e stanowiących/e tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  

 
7.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach 
……………….Oferty. **) 

 
7.3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

Miejscowość ……………….………………………….………..  kod …………….……… 

ul. ………………………………………nr …….……… województwo: ……….………… 

e-mail: …………….……………………….……tel. …………  . fax:..…………………… 

7.4. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………….……..…. 

7.5.         e-mail: ………….….………………..………  tel. …….…… fax:…………..………..……… 

7.6. Ofertę niniejszą składamy na …........... stronach. 

 
 

…................................................................................... 
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką Imienną 
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
(Pieczęć Wykonawcy) 



 

 
 

Załącznik nr 2 – formularz cenowy 

 
FORMULARZ  CENOWY 

 

NA WYKONANIE DOSTAWY W RAMACH REALIZACJI GRANTU FINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO  

W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

 

 
Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość Cena netto 
 

Cena brutto 

 
Wartość brutto 

Część 1 – Platforma 
informacyjna 

szt. 1    

Część 2 – Platforma 
zakupowa 

szt. 1    

Część 3 – Platforma 
e-learningowa 

szt. 1    

 
 
 
 
 
 
………………………….. 
(miejscowość i data) 
 
                      ……………………………. 
                ( podpis osoby uprawnionej) 
 
 
 
 



 
 

 

Załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych dostaw 

 

 

............................................................. 

    ( oznaczenie  Wykonawcy) 

 

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH DOSTAW 

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym na:  

WYKONANIE DOSTAWY W RAMACH REALIZACJI GRANTU FINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO  

W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, moja firma 

zrealizowała następujące zadania o zakresie odpowiadającym rodzajem zamówienia: 

 

L.p. 

Część 

zamówienia, 

której dotyczy 

wykaz 

Szczegółowy opis 

zrealizowanego 

zamówienia  

Wartość 

brutto 

zamówienia 

Nazwa i adres 

Zamawiającego dla 

którego 

zrealizowano 

zamówienie 

Okres 

realizacji 

zamówienia 

od – do 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

     

 
Uwaga: 

Do niniejszego wykazu na wezwanie Zamawiającego należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że 

zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia tego warunku 

dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w tym Wykazie. W zakresie rzeczowym wykazu, 

wykonawca winien przedstawić takie informacje, które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie 

stwierdzić spełnianie warunku opisanego w zapytaniu ofertowym. 

 
 
 
………..…………………….. 
 (Miejscowość, data) 

 
.................................................. 

(podpis i pieczęć imienna 
osoby/osób  właściwej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 



 
 
 

Załącznik nr 4 – wykaz kwalifikacji osób 

 

 

............................................................. 

    ( oznaczenie  Wykonawcy) 

 

WYKAZ  KWALIFIKACJI OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADANIA 

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym na:  

WYKONANIE DOSTAWY PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ (CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA) W 

RAMACH REALIZACJI GRANTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII 

EUROPEJSKIEJ 
FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO  

W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

oświadczam, że osoby odpowiedzialne za realizację zadania posiadają następujące 

kwalifikacje: 

 

L.p. 

Imię i nazwisko osoby 

zaangażowanej w realizację 

zadania  

Rodzaj 

dokumentu/kwalifikacji 
Opis kwalifikacji 

Podstawa 

dysponowania 

1 2 3 4 5 

 

1. 

 

    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

 
Uwaga: 

Do niniejszego wykazu na wezwanie Zamawiającego należy dołączyć dokumenty potwierdzające, 

kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli. 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w tym Wykazie.  

 
………..…………………….. 
 (Miejscowość, data) 

 
.................................................. 

(podpis i pieczęć imienna 
osoby/osób  właściwej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy) 



 
Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań 

 
 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB 

KAPITAŁOWYCH  

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym na: 

WYKONANIE DOSTAW W RAMACH REALIZACJI GRANTU FINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO 

W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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:  

 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

     

               

………………………………………… 

              data i podpis składającego oświadczenie 


