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Adres siedziby Ul. Zamoyskiego 2b, 85-063 Bydgoszcz 
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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest 

a) zaprojektowanie systemu informatycznego do prowadzenia szkoleń online; 

b) wykonanie systemu informatycznego do prowadzenia szkoleń (Dzieło) 

c) Zakres funkcjonalności: 

- panel rejestracji i logowania do systemu, 

- możliwość edytowania uprawnień dla moderatorów oraz prowadzących szkolenie, 

- nagrywanie webinaru, - możliwość przechowywania archiwum wraz z linkami do filmów oraz 

materiałów. Dzięki temu każdy uczestnik może wrócić do szkolenia i obejrzeć je ponownie, 

- możliwość tworzenia i prowadzenia szkoleń online, 

- możliwość komunikacji uczestników z trenerem, czat, 

- możliwość zgłaszania się uczestników do dyskusji w trakcie trwania webinaru, moderowanie 

dyskusji, 

- lista osób biorąca udział w danym szkoleniu; możliwość edycji listy i importowania gotowej listy 

uczestników bezpośrednio z plików CSV, 

- możliwość tworzenia webinarów/szkoleń z limitami uczestników oraz dedykowaną listą osób które 

będą brały udział w wydarzeniu. Każdy webinar/szkolenie to osobny room. 

- możliwość dostępu z poziomu różnych przeglądarek i systemów operacyjnych, 

- dostępność w wersji desktopowej oraz mobilnej, 

- możliwość załączania różnego typu materiałów multimedialnych związanych ze szkoleniem, 

- możliwość prezentowania w toku szkolenia dodatkowych materiałów, współdzielenie ekranu, 

- możliwość pobierania załączonych plików, 



- możliwość przechowywania materiałów związanych ze szkoleniem, 

- system powiadomień i alertów 

 
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:  
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - ocena spełniania tego warunku będzie 
dokonywana w oparciu o oświadczenie w Formularzu Ofertowym oraz wydruk/kserokopia 
dokumentu rejestrowego (CEiDG, KRS, itp.), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; ,  
2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia - ocena spełniania tego 
warunku będzie dokonywana w oparciu o oświadczenie w Formularzu Ofertowym 
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia- ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o oświadczenie w 
Formularzu Ofertowym.  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły: spełnia – nie 
spełnia. 
Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków udziału, zostaną odrzuceni z postępowania. 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
4. 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. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonana na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do 
niniejszego zapytania. 
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań 
(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).  Oferta bez załącznika nr 2 zostanie odrzucona. 

 
3. Kryteria oceny oferty 

Ocena ofert będzie przeprowadzona dla całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze 
ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniższymi kryterium: 
a) cena netto (w PLN), 
b) termin realizacji, 
c) dołączenie projektu graficznego 

 
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty 
 
a) Cena netto - waga punktowa 50 pkt. (50%). Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać 
oferta w tym kryterium wynosi: 50 punktów. 
 



b) Termin realizacji z zastrzeżeniem spełnienia terminu realizacji wskazanego w pkt 8 (jest to 
maksymalny termin) – waga punktowa 30 pkt. (30%). Maksymalna liczba punktów jakie może 
otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów. 
 
c) Propozycja projektu graficznego projektowanego rozwiązania – waga punktowa 20 pkt (20%). Za 
dołączenie projektu Wykonawca otrzyma 20 pkt, w przypadku nie dołączenia Wykonawca otrzyma 0 
pkt. 
 
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A,B,C zostaną dodane do 
siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może 
uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 
uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez 
Wykonawcę w kryterium A,B i C). 

 
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
a) Liczba punktów w kryterium „Cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:  
 
(Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert x 50) / (Wartość netto wskazana w 
badanej ofercie ) 
 
b) Liczba punktów w kryterium „Termin realizacji” będzie przyznawana wg następującego wzoru:  
 
(Najkrótszy termin wśród otrzymanych ofert x 30)/ ( Termin, liczony w dniach wskazany w badanej 
ofercie ) 
 
c ) Liczba punktów w kryterium „Propocyja projektu graficznego” będzie przyznawana według 
poniższego wzoru:  
 
Za dołączenie projektu do oferty Wykonawca otrzyma 20 pkt, 
W przypadku nie dołączenia projektu Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

 
6. Termin składania ofert 

 
Oferty należy składać do dnia 30.10.2021 r. do godziny 23:59:59 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  
 
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@inventionmed.com 
Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 
ofertowego: 
a) Załącznik nr 1 – Formularz oferty, 
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
Oferta bez załącznika nr 2 zostanie odrzucona. 
Do oferty należy dołączyć aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert) odpis lub wydruk z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby 
podpisującej ofertę (jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania firmy, 
zgodnie z dokumentem rejestrowym). Załączone do oferty kopie dokumentów/wydruki powinny być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
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       8. Termin realizacji umowy 
 

Umowę należy zrealizować nie później niż do dnia 15.10.2021 r 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 
 

Tomasz Kierul 
office@inventionmed.com  
 
Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 3 dni 
przed upływem terminu 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 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w 
wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm w zakresie mającym wpływ na 
przedmiot umowy. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji 
przedmiotu umowy i finansowania w przypadku: 
a. gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe 
przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez 
Zamawiającego; 
b. zdarzeń losowych, wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
 i Wykonawcy. 
4. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w 
szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są 
rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego 
nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć 
ofertę. 
5. Ponadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej, 
Zarządzającej, Pośredniczącej lub operatora projektu pojawi się potrzeba zmiany terminów lub 
zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź 
terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony 
Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej, Zarządzającej, Pośredniczącej 
lub operatora projektu 

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

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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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 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

 
 


