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ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Nazwa:  Miasto Piotrków Trybunalski 
Adres:   Pasaż Karola Rudowskiego 10  

Piotrków Tryb. 97-300  
Telefon:   (0 -44) 732-77-96 
Telefaks:   (0 -44) 732-77-98 
REGON:   590648468 
NIP:   771-27-98-771  
 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 
14 000 euro i powyżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotowe zamówienie ma służyć realizacji projektu pn. „Piotrkowska platforma  
e-learningowa” współfinansowanego środkami UE w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV: 
Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2: E – usługi publiczne. Projekt zasadniczo 
składa się z dwóch typów zadań, wyróżnionych w ramach w/w osi Priorytetowej. 
Zadaniem typu A jest stworzenie platformy e-learningowej (zakup oprogramowania 
platformy wraz z  licencją wieczystą oraz instalacja i konfiguracja platformy) oraz 
wdrożenie na niej szkoleń e-learningowych. Rozwiązanie to ma kompleksowo  
umożliwić darmowy  dostęp  do interaktywnych materiałów edukacyjnych wysokiej 
jakości w szkole, domu lub każdym innym miejscu z dostępem do internetu. Wyżej 
opisane przedsięwzięcie  stanowi inwestycję typu A - tworzenie/rozwój/utrzymanie 
oprogramowania. W dalszej części opisu zadanie to podzielone jest na część: I, II i III. 
 
W ramach zadania typu B planowane jest stworzenie publicznych punktów dostępu  
do platformy e-learningowej w celu wyrównania szans w dostępie do zasobów 
elektronicznych osób bez dostępu do odpowiedniej infrastruktury. Działanie stanowi 
inwestycję typu B - instalacja urządzeń teleinformatycznych (sprzęt).W dalszej części 
opisu zadanie to opisywane jest jako część IV zamówienia. 
 
Cześć I Stworzenie platformy e-learningowej wraz z Portalem edukacyjnym wraz z 
wypełnieniem ich zawartością merytoryczną. Podzielenie platformy na 2 niezależne 
instancje dedykowane innym grupom: 
 
Platforma dla Nauczycieli i szkół: Z tej instancji będą mogli korzystać nauczyciele  i 
dzieci uczęszczające do szkół zlokalizowanych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 
 zgodnie z załącznikiem nr X do SIWZ. W tej instancji nauczyciele przy pomocy 
platformy i jej funkcjonalności będą mogli sami prowadzić zajęcia przez internet 
samodzielnie zarządzając platformą, przygotowując i udostępniając multimedialne 
materiały edukacyjne uczniom przypisanym do określonych zasobów na 
poszczególnych etapach kształcenia.  
 
Platforma dla Mieszkańców: Z tej instancji będą mogli korzystać mieszkańcy Miasta 
Piotrków Trybunalski oraz mieszkańcy powiatu piotrkowskiego (z wyjątkiem części 
udostępniającej kurs języka angielskiego, która jest dedykowana jedynie mieszkańcom 
Miasta Piotrków Trybunalski). Mieszkańcy Miasta Piotrków Trybunalski oraz 
mieszkańcy powiatu piotrkowskiego będą mogli skorzystać z dostępnych szkoleń 
biznesowych i komputerowych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Szkolenia będą 
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się kończyć otrzymaniem certyfikatu  
a udział w szkoleniu będzie możliwy po elektronicznej rejestracji i akceptacji 
stosownego regulaminu. 
 
Wypełnienie platformy i portalu zawartością merytoryczną w postaci szkoleń                     
e-learningowych, obejmujących następujące zagadnienia: 
Szkolenia biznesowe przeznaczone dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 
osób dorosłych: „Negocjacje handlowe”, „Jak radzić sobie ze stresem”, „Mój pierwszy 
biznes – jak założyć i prowadzić własną działalność”, „Szukam pracy – rozmowa 
kwalifikacyjna”, „Szukam pracy – CV i list motywacyjny”,  
Kursy komputerowe przygotowujące do egzaminów ECDL (European Computer 
Driving Licence – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych): Word, Excel, 
PowerPoint, Grafika komputerowa,  
Szkolenia dla osób starszych pozwalające nauczyć się podstaw obsługi komputera 
„Komputer od A do Z” 
 
Cześć II  Multimedialne Zasoby edukacyjne 
Przedmiotem tej części zamówienia jest udzielenie na czas 5 lat od dnia uruchomienia 
Platformy e-learning (fizyczna możliwość korzystania z zasobów) licencji do pakietów 
multimedialnych zasobów edukacyjnych do implementacji na platformie edukacyjnej 
do określonej liczby szkół (wykaz szkół znajduje się w załączniku nr X do SIWZ), 
których treść użytkowa jest zgodna z podstawami programowymi kształcenia ogólnego 
dla odpowiedniego typu szkół, na odpowiednim etapie kształcenia, określonymi w 
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), t.j. 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz.17), a także ich aktualizacja 
w czasie trwania projektu. Przez aktualizację multimedialnych zasobów edukacyjnych 
rozumie się dostosowanie ich treści, zawartości oraz funkcjonalności do 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ww. rozporządzenia. 

Pakiety multimedialnych zasobów edukacyjnych będą używane za pomocą 
Platformy e-learningowej dlatego też muszą być dostarczone w postaci paczek w 
formacie SCORM, które zamawiający zaimplementuje na platformę. Wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania takiego pliku, który będzie kompatybilny z Platformą 
zamawiającego oraz standardem SCORM 1.2.  
 
Część III  Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa i udzielenie na czas 5 lat 
od dnia uruchomienia Platformy e-learning (fizyczna możliwość korzystania z licencji) 
1500 licencji do Multimedialnego szkolenia z języka angielskiego. Szkolenia językowe 
będą używane za pomocą Platformy e-learningowej dlatego też muszą być 
dostarczone w postaci paczek w formacie SCORM, które zamawiający 
zaimplementuje na platformę. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania takiego 
pliku, który będzie kompatybilny z Platformą zamawiającego oraz standardem SCORM 
1.2. Z Multimedialnych zasobów językowych będą mogli korzystać jedynie mieszkańcy 
Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
Część IV Przedmiotem tej części zamówienia jest stworzenie publicznych punktów 
dostępu do platformy e-learningowej w placówkach oświatowych zarządzanych przez 
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (52 zestawy komputerowe). Zestawy 
komputerowe będą umożliwiały pełne wykorzystanie platformy e-learningowej, portalu 
edukacyjnego i ich zasobów.  
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ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
ROZDZIAŁ VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 
 
ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Cześć I – od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2011 r. 
Część II – od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2011 r. 
Część III – od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2011 r. 
Część IV – od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2011 r. 
 
ROZDZIAŁ IX.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 

1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;  
3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte     
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X niniejszej SIWZ.             
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił. 

 
1.1 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
Ocena spełnienia wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą: spełnia albo 
nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, przez Wykonawcę, 
zgodnych z niniejszą SIWZ. Niespełnienie, chociażby jednego warunku skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 
1.2   Posiadanie wiedzy i doświadczenia. 

 
W szczególności wykonawca musi spełniać następujący warunek: 

 
- wykonać w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie co do: 
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a) części I co najmniej jedna usługa odpowiadająca zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 200 000 
zł brutto każda. Za usługi odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej                 
z przedmiotem niniejszego zamówienia uznane będą prace polegające na 
zaprojektowaniu i wdrożeniu szkolnego, edukacyjnego lub szkolno-edukacyjnego 
Portalu internetowego. 
b) części II co najmniej jedna praca odpowiadająca zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 000 
zł brutto każda. Za usługi odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej                 
z przedmiotem niniejszego zamówienia uznane będą prace polegające na dostawie 
multimedialnych zasobów edukacyjnych. 
c) części III co najmniej dwie prace odpowiadające zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 70 000 
zł brutto każda.  
d) części IV co najmniej dwie dostawy odpowiadające zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 70 000 
zł brutto każda.  

 
Ocena spełnienia wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą: spełnia albo 
nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę, 
zgodnych z niniejszą SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 
1.3 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
 W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

 
- wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz                         
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoba ta 
musi wykazać się realizacją min. 1 projektu polegającego na zaprojektowaniu i 
wdrożeniu szkolnego, edukacyjnego lub szkolno-edukacyjnego Portalu internetowego 
o wartości min. 200.000,00 zł - części I. 
 
 W celu udokumentowania, że ww. osoby spełniają powyższe wymagania Wykonawca 
składa oświadczenie zawarte w załączniku nr 5. 
 
Co do części II, III i IV wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w 
załączniku nr 2. 

 
1.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 
 

       W szczególności wykonawca musi spełniać następujący warunek: 
1. przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy: 
- co do części I na sumę min. 200.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
- co do części II na sumę min. 100.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
- co do części III na sumę min. 70.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 



6 
 

- co do części IV na sumę min. 70.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

5. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 

24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2; 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne              
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi 
przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale IX 
pkt. 5 SIWZ. 

 
Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 

 przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował 
regułą: „spełnia albo nie spełnia”, 

 niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń  
lub dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
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przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych  
w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego 
uważa się za odrzuconą. 
 
ROZDZIAŁ X. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 PZP 

 
1. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub 

dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty np. 
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne              
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 
2007 r. poz. 1655), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie 
informację składa każdy z nich. 

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust.1 pkt 9 ww. ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz                         
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres 
wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. Osoba ta musi wykazać się realizacją min. 1 
projektu polegającego na zaprojektowaniu i wdrożeniu szkolnego, 
edukacyjnego lub szkolno-edukacyjnego Portalu internetowego o wartości min. 
200.000,00 zł - części I. 

 
W celu udokumentowania, że ww. osoby spełniają powyższe wymagania 
Wykonawca składa oświadczenie zawarte w załączniku nr 5. 

 
Co do części II, III i IV wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w 
załączniku nr 2. 
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7. Wykaz zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co do: 
a) części I co najmniej jedna usługa odpowiadająca zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 
200 000 zł brutto każda. Za usługi odpowiadające zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia uznane będą prace 
polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu szkolnego, edukacyjnego lub 
szkolno-edukacyjnego Portalu internetowego. 
b) części II co najmniej jedna praca odpowiadająca zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 
100 000 zł brutto każda. Za usługi odpowiadające zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia uznane będą prace 
polegające na dostawie multimedialnych zasobów edukacyjnych. 
c) części III co najmniej dwie prace odpowiadające zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 
70 000 zł brutto każda.  
d) części IV co najmniej dwie dostawy odpowiadające zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 
70 000 zł brutto każda.  
Referencje lub protokoły odbioru końcowego potwierdzające, że 
kontrakt/zadanie wyszczególnione w załączniku nr  4 zostały wykonane 
należycie.  

2. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy: 
- co do części I na sumę min. 200.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
- co do części II na sumę min. 100.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
- co do części III na sumę min. 70.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
- co do części IV na sumę min. 70.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3. 

9. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeśli nie wynika to z zapisów  
w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 

10. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego -  załącznik nr 2. 
 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy. 
 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez wykonawcę.  
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdz. 
IX SIWZ oraz złożyć dokumenty w sposób opisany w Rozdz. X niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego  i przedkładają  do oferty ustanowione pełnomocnictwo.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  
 

ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują faksem 
lub pisemnie. 

2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą 
umieszczane na stronie internetowej zamawiającego. 

3. Adres strony internetowej zamawiającego www.piotrkow.pl 
4. W przypadku, gdy zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w 
każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę 
domniemuje się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany 
numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem. 

6. Informacja przekazana do zamawiającego zgodnie z art. 181 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych za pomocą faksu będzie złożona w terminie, 
jeżeli przed upływem terminu zostanie potwierdzona pisemnie. 

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu  
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, 
zamieszcza także na tej stronie.  

8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
Jacek Lara tel. 044. 732-77-23 ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, pok. 105 
Piotr Gruszczyński tel. 044 732-18-40, ul. Szkolna 28, pok. 42 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Łukasz Sujak, tel. 044 732-
77-97 ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 pok. 317. 

9. Porozumiewanie się wykonawcy z upoważnionymi pracownikami odbywać się 
może tylko w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do 
piątku w siedzibie zamawiającego. 

10. W przypadku złożenia do zamawiającego wniosku o udostępnienie do wglądu 
protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin i spisze protokół 
z tej czynności. 

   
ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 07.04.2011 r. do 
godz. 9:00 w wysokości: 

a) 10.000,00 zł na część I, 
b)   7.000,00 zł na część II, 
c)   4.000,00 zł na część III, 
d)   4.000,00 zł na część IV. 

http://www.piotrkow.pl/
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2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków 

Tryb. Nr: 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu 
należy zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg nieograniczony na: 

Część I - zakup oprogramowania Platformy e-learningowej  

Część II -  zakup szkoleń dla dzieci i młodzieży, 

Część III - zakup kursów językowych,  

Część IV -  zakup komputerów przenośnych wraz z systemem 
operacyjnym”. 

W zależności na którą część wykonawca będzie składał ofertę w tytule 
przelewu proszę wskazać nazwę tej części. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do 
Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed 
terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.  

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie 
wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form 
jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności 
proceduralnych. 

 
ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się do wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza.  

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wymagania podstawowe 
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

4) Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała 
propozycji alternatywnych. 

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 
wynika wprost  z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z 
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie (pełnomocnictwo) do 
podpisania oferty w formie oryginału. 

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 
przez wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę 
w treści zgodnej z niniejszą SIWZ.  

7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej 
oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.  

8) Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, 
nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego. 

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10) Wykonawca składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie 
informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez 
złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako 
„część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część 
zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofercie. 

11) Zmiana i wycofanie oferty:  
 wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed 

upływem terminu składania ofert;  
 powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać 

złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie 
będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany 
lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że 
osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania 
wykonawcy. 

12) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 
13) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. Forma oferty. 
1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
2) Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności. 
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3) Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane 
pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, 
nieścieralnym atramentem. 

4) Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do 
złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

5) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. 

6) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

7) Oferta musi być złożona w dwóch zamkniętych kopertach: 
      Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru: 
     < nazwa zamawiającego> 

           <adres zamawiającego> 
     OFERTA W <tryb postępowania> 
     NA <nazwa (tytuł) postępowania> 
     NIE OTWIERAĆ PRZED <data i godzina otwarcia ofert> 

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem 
wykonawcy. 
8) W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć 

do….    do dnia …    do godz.…. 
9) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 

być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
niewymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

10) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

11) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi 
być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

3. Zawartość oferty. 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 
1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – wg załącznika nr 1 
2. Dowód wniesienia wadium. 
3. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub 
kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 
7.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z 
późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie informację składa 
każdy z nich. 
8.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt 9 ww. ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.     
9.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - wg załącznika nr 2. 
10.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp -  wg załącznika nr 3. 
11.Wykaz zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co do: 
a) części I co najmniej jedna usługa odpowiadająca zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 200 000 
zł brutto każda. Za usługi odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej                 
z przedmiotem niniejszego zamówienia uznane będą prace polegające na 
zaprojektowaniu i wdrożeniu szkolnego, edukacyjnego lub szkolno-edukacyjnego 
Portalu internetowego. 
b) części II co najmniej jedna praca odpowiadająca zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 000 
zł brutto każda. Za usługi odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej                 
z przedmiotem niniejszego zamówienia uznane będą prace polegające na dostawie 
multimedialnych zasobów edukacyjnych. 
c) części III co najmniej dwie prace odpowiadające zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 70 000 
zł brutto każda.  
d) części IV co najmniej dwie dostawy odpowiadające zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 70 000 
zł brutto każda.  
Referencje lub protokoły odbioru końcowego potwierdzające, że kontrakt/zadanie 
wyszczególnione w załączniku nr  4 zostały wykonane należycie.  
12.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz                         
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoba ta 
musi wykazać się realizacją min. 1 projektu polegającego na zaprojektowaniu i 
wdrożeniu szkolnego, edukacyjnego lub szkolno-edukacyjnego Portalu internetowego  
o wartości min. 200.000,00 zł - części I. 
 
W celu udokumentowania, że ww. osoby spełniają powyższe wymagania Wykonawca 
składa oświadczenie zawarte w załączniku nr 5. 
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Co do części II, III i IV wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w 
załączniku nr 2. 
13.Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy: 

- co do części I na sumę min. 200.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
- co do części II na sumę min. 100.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
- co do części III na sumę min. 70.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
- co do części IV na sumę min. 70.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

14.Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty,                  
z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty np. aktualny odpis                    
z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W przypadku podmiotów występujących 
wspólnie odpis składa każdy z nich. 
15. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 15 składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

16. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 15 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV 
niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 317 
nie później niż do dnia 07.04.2011 r. do godz. 09:00 

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 
do składania ofert. 

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które 
odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy 
Pasażu Karola Rudowskiego 10 pokój nr 317, w dniu 07.04.2011 r. o godz. 
10:00 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.                                                                                                                                                                     
6. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin 
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 
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7. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej 
kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 

8. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na 
jego pisemny wniosek przekaże informacje, o których mowa w pkt. 6. 

 
ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu 
zamówienia, ujmując wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie ze 
specyfikacją i umową. 
2. Cena ofertowa powinna być podana następująco: 
· Cena ryczałtowa netto (bez VAT) 
· Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT) – (obowiązująca od dnia 
01.01.2011 r. 
· Cena ryczałtowa brutto(z VAT) 
3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT) 
4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych 
polskich, wg stawki obowiązującej od dnia 01.01.2011 r. 
5. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w 
art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH  
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 
OFERTY 

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone zamawiający przyjął 
kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego 
znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium: 

 CENA – 100% 
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny 

ofert określonego powyżej. 
W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 Prawo 

zamówień publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. 

W przypadku wątpliwości, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o 
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ 
na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia. 
Kryterium ceny jest kryterium arytmetyczne 
 
       Cena brutto oferty najtańszej x waga ceny (100%) 
A= _____________________________________ 
                 Cena brutto oferty badanej 
 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 
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Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w 
złożonych ofertach. 
 
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

 w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,  

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 
nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie 
jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty (ZP – 12), a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (ZP – 21). Informuje również o 
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli 
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji 
bez ogłoszenia albo zapytania o cenę (art. 92 ust 1 Pzp). Informuje również o 
terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 
informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 Pzp, jeżeli w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 
upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał 
wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu 
związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na 
warunkach określonych w złożonej ofercie. 

4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa 
regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 
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5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
ROZDZIAŁ XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 

3. Cześć zabezpieczenia stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń w 
ramach rękojmi. Pozostałe 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
gwarantujące zgodnie z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone w ciągu 
30 dni po ich ostatecznym odbiorze. 
Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 
15 dni po upływie okresu rękojmi. 
Ww. kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z 
potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania 
umowy lub nakładami poniesionymi przez zamawiającego na usunięcie 
ewentualnych wad. 
W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy innej 
niż pieniądz (gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe), wykonawca w 
dniu zawarcia umowy przedłoży zamawiającemu zabezpieczenie w wysokości 
10% wynagrodzenia ofertowego brutto z przeznaczeniem na zgodne z umową 
wykonanie robót oraz 30% kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem na 
pokrycie roszczeń w okresie rękojmi. 

 
ROZDZIAŁ XXI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych  
w załączonym do SIWZ istotnych postanowieniach umowy. 
 
ROZDZIAŁ XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE  

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
1. Informacje ogólne. 
Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 
2. Informacja.  
Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. 



18 
 

3.Odwołanie. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności:   

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o 
cenę; 

b)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c)  wykluczenia odwołującego  z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iz zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

4.Skarga do sądu 

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego. 

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia  
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  

4. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

5. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca 
od dnia wpłynięcia skargi do sądu. 

6. Sąd oddala skargę wyrokiem jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku 
uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem, co do 
istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. 

7. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia 
postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca 
odwołanie lub umarza postępowanie. 

8. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. 

9. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając 
wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione 
przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania. 

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 
przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. Do 
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio 
przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w 
dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI ustawy z dnia  29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 

759 z póżn. zm.) 



19 
 

PODWYKONAWSTWO  
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego 
nastąpi w formularzu ofertowym.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z 
wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część 
lub całość zamówienia nie może  być powierzona podwykonawcom. 

3. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr  1. , Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2.  Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

Załącznik 3.  Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania. 

Załącznik nr 4.  Doświadczenie zawodowe. 

Załącznik nr 5.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

Załącznik nr 6.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści 
niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników.  
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 Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 
Część I - zakup oprogramowania Platformy e-learningowej wraz z licencją 
wieczystą, instalację i konfigurację Platformy, zakup szkoleń podnoszących 
kompetencje zawodowe, 

Część II -  zakup szkoleń dla dzieci i młodzieży, 

Część III -  zakup kursów językowych,  

Część IV -  zakup komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym. 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
3.  Osoba uprawniona do kontaktów:  

 
Imię i nazwisko 
 

 

 
Adres 

 

 
Nr telefonu 

 

 
Nr faksu 

 

 
Adres e-mail 

 

 
 
 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) Oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za cenę: 
 

a) część I CENA...................................zł netto + …..VAT = .........................zł 
brutto 

                                            
1
  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.11.1.2011  
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    słownie złotych brutto .................................................................................... 
 

b) część II CENA...................................zł netto + …..VAT = .........................zł 
brutto 

 
    słownie złotych brutto .................................................................................... 
 

c) część III CENA...................................zł netto + …..VAT = .........................zł 
brutto 

 
    słownie złotych brutto ................................................................................... 

 
 

d) część III CENA...................................zł netto + …..VAT = .........................zł 
brutto 

 
    słownie złotych brutto ................................................................................... 

 
4) niniejsza oferta jest ważna przez okres 60 dni od terminu składania ofert,  
5) akceptuję(my) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy załączony do SIWZ, 
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i w terminie jakie zostaną wskazane 
przez zamawiającego  

7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

8)  nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 
759 z późn. zm.)  

9) , [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

 
1 

 
 

  

10)  nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom4. 

11)  Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z 
wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zamawiający  zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część 
lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom: 

L.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy 

 
 

 
 

                                            
2
  Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

3
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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1  
 Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 
5. Podpis(y): 

L.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 2   
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
Część I - zakup oprogramowania Platformy e-learningowej wraz z licencją 
wieczystą, instalację i konfigurację Platformy, zakup szkoleń podnoszących 
kompetencje zawodowe, 

Część II -  zakup szkoleń dla dzieci i młodzieży, 

Część III -  zakup kursów językowych,  

Część IV -  zakup komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym. 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez5:        

L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 

 

Oświadczam(y), że: 
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniam(y) warunki udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:  
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – nie dotyczy.  
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia.  
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
3. Podpis(y): 

L.p 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

   

 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
5
  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.11.1.2011  
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

Część I - zakup oprogramowania Platformy e-learningowej wraz z licencją 
wieczystą, instalację i konfigurację Platformy, zakup szkoleń podnoszących 
kompetencje zawodowe, 

Część II -  zakup szkoleń dla dzieci i młodzieży, 

Część III -  zakup kursów językowych,  

Część IV -  zakup komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym. 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez6:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
oświadczam, że nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z ww. postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je nienależycie jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

                                            
6 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.11.1.2011  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271......................./11 
 



25 
 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców 
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub 
art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

11) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się 
na przedłużenie okresu związania ofertą; 

12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

13) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22. 

3. Podpis(y): 



26 
 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 
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Załącznik Nr 4 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
Część I - zakup oprogramowania Platformy e-learningowej wraz z licencją 
wieczystą, instalację i konfigurację Platformy, zakup szkoleń podnoszących 
kompetencje zawodowe, 

Część II -  zakup szkoleń dla dzieci i młodzieży, 

Część III -  zakup kursów językowych,  

Część IV -  zakup komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym. 

 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez7:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że 

Wykonałem (wykonaliśmy) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co do: 
a) części I co najmniej jedna usługa odpowiadająca zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 200 000 
zł brutto każda. Za usługi odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej                 
z przedmiotem niniejszego zamówienia uznane będą prace polegające na 
zaprojektowaniu i wdrożeniu szkolnego, edukacyjnego lub szkolno-edukacyjnego 
Portalu internetowego. 
b) części II co najmniej jedna praca odpowiadająca zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 000 
zł brutto każda. Za usługi odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej                 
z przedmiotem niniejszego zamówienia uznane będą prace polegające na dostawie 
multimedialnych zasobów edukacyjnych. 
c) części III co najmniej dwie prace odpowiadające zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 70 000 
zł brutto każda.  
d) części IV co najmniej dwie dostawy odpowiadające zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 70 000 
zł brutto każda.  

NAZWA I ADRES WARTOŚĆ MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA CZAS REALIZACJI 

                                            
7 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.11.1.2011  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271......................./11 
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ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 

ZAMÓWIENIA 

WYKONANEGO 

PRZEZ 

WYKONAWCĘ 

ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA 
POCZĄTEK 

MIESIĄC 

ROK 

KONIEC 

MIESIĄC 

ROK 

1 2 3 4 5 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

W celu potwierdzenia, iż prace zostały wykonane należycie należy dołączyć 
referencje lub dokumenty, z których będzie wynikało że ww. realizacje zostały 
wykonane należycie. Z powyższych dokumentów powinno wynikać, że wykonana 
robota spełnia wymagane kryterium. 
 
Załączam(y) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w 
tabeli zamówień. 
3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 
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Załącznik Nr 5 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Część I - zakup oprogramowania Platformy e-learningowej wraz z licencją 
wieczystą, instalację i konfigurację Platformy, zakup szkoleń podnoszących 
kompetencje zawodowe, 

Część II -  zakup szkoleń dla dzieci i młodzieży, 

Część III -  zakup kursów językowych,  

Część IV -  zakup komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym. 

 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez8:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

LP NAZWISKO I IMIĘ ROLA W REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 
NR UPRAWNIEŃ  KWALIFIKACJE 

(DOŚWIADCZENIE) 

1 2 3 4 5 

   
 
 
 
 
 

  

3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.11.1.2011  
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –    załącznik nr 6 
 
Część I  
 
Stworzenie platformy e-learningowej wraz z portalem edukacyjnym oraz 
dostarczenie  i implementacja na nie  szkoleń  podnoszących kompetencje 
zawodowe i tzw. kompetencje miękkie.  
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Stworzenie platformy e-learningowej wraz z portalem edukacyjnym oraz dostarczenie  
i implementacja na nie  szkoleń  podnoszących kompetencje zawodowe i tzw. 
kompetencje miękkie: 
Szkolenia biznesowe przeznaczone dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 
osób dorosłych: „Negocjacje handlowe”, „Jak radzić sobie ze stresem”, „Mój pierwszy 
biznes – jak założyć i prowadzić własną działalność”, „Szukam pracy – rozmowa 
kwalifikacyjna”, „Szukam pracy – CV i list motywacyjny”,  
Kursy komputerowe przygotowujące do egzaminów ECDL (European Computer 
Driving Licence – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych): Word, Excel, 
PowerPoint, Grafika komputerowa,  
Szkolenia dla osób starszych pozwalające nauczyć się podstaw obsługi komputera 
„Komputer od A do Z” 
 
W ramach części I planuje się podzielenie platformy na 2 niezależne instancje 
dedykowane innym grupom: 
 
Platforma dla Nauczycieli i szkół: Z tej instancji będą mogli korzystać nauczyciele  i 
dzieci uczęszczające do szkół zlokalizowanych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 
 zgodnie z załącznikiem nr X do SIWZ. W tej instancji nauczyciele przy pomocy 
platformy i jej funkcjonalności będą mogli sami prowadzić zajęcia przez internet 
samodzielnie zarządzając platformą, przygotowując i udostępniając multimedialne 
materiały edukacyjne uczniom przypisanym do określonych zasobów na 
poszczególnych etapach kształcenia.  
 
Platforma dla Mieszkańców: Z tej instancji będą mogli korzystać mieszkańcy Miasta 
Piotrków Trybunalski oraz mieszkańcy powiatu piotrkowskiego (z wyjątkiem części 
udostępniającej kurs języka angielskiego, która jest dedykowana jedynie mieszkańcom 
Miasta Piotrków Trybunalski). Mieszkańcy Miasta Piotrków Trybunalski oraz 
mieszkańcy powiatu piotrkowskiego będą mogli skorzystać z dostępnych szkoleń 
biznesowych i komputerowych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Szkolenia będą 
się kończyć otrzymaniem certyfikatu  
a udział w szkoleniu będzie możliwy po elektronicznej rejestracji i akceptacji 
stosownego regulaminu. 
 
 
W ramach wyżej wymienionego zadania wymagane jest także implementacja do  
platformy i portalu zawartości merytorycznej wskazanych w części II i III zamówienia.  
 
  

2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia 
 

1. Licencje 
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1.1. Zleceniobiorca dostarczy Licencje na oprogramowanie platformy e-
learningowej, wraz ze wszystkimi modułami i funkcjonalnościami które 
konieczne są do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. 

 
1.2. Licencja platformy e-learningowej niewyłączna, bez ograniczenia 

czasowego, 
                   bez limitu użytkowników, bez limitu ilości szkoleń. 

 
1.3. Zleceniobiorca dostarczy także Licencje baz danych i dedykowanego 

oprogramowania narzędziowego i systemowego (systemy operacyjne), o ile 
rozwiązanie tego wymaga. 

 
 

2. Platforma e-learningowa – specyfikacja wymagań 
 

2.2. Szczegółowy zakres wymaganych funkcji i modułów platformy e-learning: 
2.2.1. W zakresie architektury systemu. 

a). Architektura systemu musi być skalowana dla min. 100 tys. 
użytkowników 

b). System wspiera wdrożenie mechanizmów do load balancingu 
c). System pozwala na poziomie architektury stworzyć mechanizmy 

redundancji w celu zapewnienia wysokiego SLA (min. 98% liczony w 
skali miesiąca) 

d). Otwarta architektura systemu, umożliwiająca instytucji tworzenie nowych 
funkcjonalności lub integrację platformy z systemami zewnętrznymi 

e). System musi mieć możliwość współpracy z relacyjną bazą danych (co 
najmniej z PostgreSQL lub Oracle) 

f). System musi być obsługiwany przez najnowsze wersje przeglądarek 
internetowych jak Internet Explorer 8+, Firefox 3+, Safari, Opera, 
Chrome 

g). System wspiera wszystkie międzynarodowe standardy (ISP, ADL / 
SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC) 

h). System musi obsługiwać użytkowników pracujących w różnych 
systemach operacyjnych jak Windows, Linux, MacOS 

2.2.2. W zakresie administrowania systemem. 
a). Użytkownicy systemu mają przypisane role (administrator, 

pracownik/nauczyciel, uczeń, kursant ,gość), w zależności od których 
mają dostęp do różnych poziomów zarządzania systemem 

b). System umożliwia nauczycielowi samodzielne umieszczanie treści 
edukacyjnych (kursów) na platformie 

c). System musi zezwalać na przypisanie wielu ról dla jednego użytkownika. 
Na przykład: użytkownik jest nauczycielem jednego przedmiotu i 
jednocześnie uczestnikiem) innego 

d). Proponowane rozwiązanie musi być zdolne do wdrożenia mechanizmów 
Single-Sign On (jedno uwierzytelnianie użytkownika) przy 
jednoczesnym zachowaniu spójności w zakresie wcześniej 
przypisanych ról i praw użytkownika, pozwalając użytkownikom na 
posiadanie pojedynczego punktu wejścia 

e). Proponowane rozwiązanie musi korzystać z uwierzytelniania lub być 
zdolne do integracji z LDAP (lub innych) zewnętrznych protokołów 
uwierzytelniania 

f). System musi posiadać interfejs dostępny w wielu językach, a w 
szczególności w jęz. angielskim, francuskim i polskim 
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g). Proponowane rozwiązanie musi zapewnić możliwości importu i eksportu 
treści oraz tworzenia i udostępniania kopii zapasowej wraz z 
mechanizmami zarządzania kopiami zapasowymi 

h). Proponowane rozwiązanie musi być dostępne za pośrednictwem 
standardowej przeglądarki internetowej z dowolnego komputera lub 
terminala 

i). Proponowane rozwiązanie musi zapewnić mechanizmy do zarządzania 
marką instytucji, dostosowywania i projektowania serwisów 
internetowych funkcjonujących w ramach systemu. Możliwość 
zdefiniowania np. kilku kierunków, grup, które mogą mieć swoje 
własne schematy graficzne i którymi można zarządzać z wnętrza 
systemu 

j). Proponowane rozwiązanie musi zapewnić dostęp do szerokiego systemu 
narzędzi jak kalendarz, tablica ogłoszeń, wiadomości e-mail, forum 
dyskusyjne 

k). Proponowane rozwiązanie e-mail musi umożliwiać wsparcie dla wielu 
stron kodowania znaków, które mają być akceptowane we wszystkich 
międzynarodowych domenach e-mail 

l). Musi istnieć możliwość wysyłania wiadomości do grup wewnątrz kursów 
m). System musi zapewnić możliwość automatycznego wysyłania 

wiadomości z przypomnieniem terminów zaliczeń, zajęć itp. 
n). Proponowane rozwiązanie musi zezwalać administratorom na określanie 

ilości miejsca na dysku dla poszczególnych osób, kursów, organizacji 
2.2.3. W zakresie wymagań systemu do Zarządzania kursami 

a). Rozwiązanie oferuje możliwość korzystania z szablonów i kreatora do 
tworzenia znormalizowanych treści przedmiotów 

b). Rozwiązanie pozwoli importować i publikować treści w formatach 
zawartych w MS Office, oraz w HTML, pdf i innych, opartych na 
standardach  jak IMS, SCORM 1.2 i SCORM 2004 

c). Rozwiązanie musi być łatwe w użyciu co oznacza, że budowanie treści w 
ramach rozwiązania nie powinno wymagać znajomości html lub 
innego języka programowania 

d). Rozwiązanie pozwala korzystać z pojedynczego elementu treści w wielu 
kursach (content recycling) 

e). Rozwiązanie daje możliwość śledzenia postępów w nauce, informacje o 
przeczytanych dokumentach, terminach logowań, czasie spędzonym 
w systemie dla poszczególnych użytkowników oraz grup 
użytkowników 

f). Rozwiązanie musi oferować dostępny w wielu przeglądarkach wizualny 
edytor pola tekstowego, który umożliwia użytkownikom tworzenie 
treści bez znajomości HTML lub korzystania z innych narzędzi do 
authoringu 

g). System musi zapewnić funkcjonalność wideokonferencji oraz wirtualnej 
tablicy dla minimum 300 użytkowników jednoczesnych 

h). System musi umożliwiać użytkownikom odtwarzanie plików dźwiękowych 
i video oraz osadzania w lekcjach dowolnych plików multimedialnych i 
ich uruchamiania 

i). Rozwiązanie pozwala na archiwizację całego kursu lub poszczególnych 
tematów kursu 

j). Rozwiązanie pozwala na możliwość zmiany ustawień kursu, pozwala 
włączyć lub wyłączyć wybrane narzędzia, a także ograniczyć dostęp 
do poszczególnych treści w określonych przedziałach czasu 

k). Rozwiązanie oferuje funkcje do zarządzania grupami studentów oraz 
mechanizmy dla nauczyciela, który może kontrolować członkostwo 
grupy oraz narzędzia dostępne w ramach grup 
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l). System musi posiadać zintegrowane rozwiązanie do nauczania 
synchronicznego posiadające wirtualną klasę z funkcjonalnościami 
IWB (whiteboard) oraz możliwością wyświetlenia treści kursu z 
poziomu wirtualnej klasy 

m). Rozwiązanie musi posiadać możliwość tworzenie grup i przypisania 
oddzielnej przestrzeni w ramach kursu do realizacji prac grupowych. 
W ramach projektów grupowych przypisanych do kursu, wykładowca 
ma mieć możliwość nadania narzędzi wspomagających pracę 
studentów w grupie w tym zarządzania wspólną przestrzenią 
dyskową, dedykowaną tablicą ogłoszeń dla zadań grupowych, 
zintegrowanymi narzędziami do pracy grupowej w trybie 
synchronicznym (wirtualna klasa) 

n). System musi posiadać narzędzia do tworzenia testów, importu testów 
(standard IMS QTI). Wyniki testów winne być kojarzone z oceną 
studenta 

o). System musi posiadać wbudowane narzędzia do tworzenia ankiet 
(pytania otwarte, wyboru, grupowanie, prawda/fałsz, krzyżówka, 
jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru) 

2.2.4. Inne wymagania szczegółowe: 
a). System powinien bezpośrednio po zalogowaniu informować użytkownika 

o istniejących nowych pozycjach, takich jak nowe wiadomości, pozycje 
w kalendarzu, nowe elementy kursów itp. 

b). Rozwiązanie ma posiadać narzędzia do wprowadzania zmian w 
interfejsach poszczególnych serwisów z poziomu studentów i 
wykładowców z zastosowaniem mechanizmów Web2.0 
umożliwiających szybką personalizację 

c). Rozwiązanie ma dostarczyć mechanizmy pokazujące informacje o 
aktywności we wszystkich kursach przypisanych do wykładowcy lub 
studenta. Z poziomu wykładowcy oraz studenta rozwiązanie ma 
dawać możliwość zarządzania zadaniami w formie harmonogramu 
(jakie zadania są wymagane w danym tygodniu, dla jakich termin 
realizacji minął) 

d). Rozwiązanie musi posiadać wbudowany edytor równań matematycznych 
i fizycznych 

e). Rozwiązanie ma mieć wbudowane mechanizmy do komunikacji masowej 
pozwalającej na generowanie przez uprawnionych użytkowników 
wiadomości email/sms/voice dla zdefiniowanych grup użytkowników, 
rozwiązanie ma mieć możliwość generowania raportów z informacją o 
dostarczeniu wiadomości 

f). Rozwiązanie ma mieć wbudowane mechanizmy do budowy portfolio dla 
uczestników szkoleń oraz nauczycieli zasilanych danymi z 
opublikowanych materiałów w kursach, forach dyskusyjnych 

g). Tworzenie portfolio powinno być możliwe wewnątrz kursów jak również 
niezależnie od nich 

h). Musi istnieć możliwość ograniczania praw dostępu do portfolio oraz jego 
elementów, możliwość exportu port folio 

i). Rozwiązanie powinno mieć możliwość tworzenia forum dyskusyjnego na 
poziomie grupy, kursu, instytucji i przydzielania uprawnień do 
uczestnictwa w nich 

j). Rozwiązanie ma mieć wbudowane mechanizmy pozwalające na budowę 
i zarządzanie serwisami społecznościowymi w tym mechanizmy do 
integracji z komercyjnymi serwisami społecznościowymi 

k). Rozwiązanie ma współpracować ze zintegrowanym dziennikiem ocen z 
możliwością przechodzenia między arkuszami ocen dla przedmiotów 
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prowadzonych przez różnych wykładowców, możliwość definiowania 
wag dla poszczególnych kryteriów oceny w arkuszu 

l). Rozwiązanie ma posiadać narzędzia do definiowania reguł i obiegu 
dokumentów w systemie 

m). Rozwiązanie ma posiadać funkcjonalność tworzenia repozytorium 
treści z interfejsem www za pomocą której można w systemie 
kopiować zawartość kursów oraz zarządzać wersjonowaniem plików 

 
 
3. Portal edukacyjny - specyfikacja wymagań 
 

3.1. Portal edukacyjny zostanie przygotowany w oparciu o moduł CMS zawarty w 
oferowanej platformie e-Learningowej. Moduł powinien posiadać co najmniej 
następujące funkcjonalności: 

3.1.1. Kalendarz informujący o terminach i dostępności szkoleń współpracujący 
w tym zakresie z platformą e-learning i zdefiniowanym w niej planem zajęć 

3.1.2. Możliwość rejestracji na portalu z funkcją automatycznego utworzenia 
konta w platformie 

3.1.3. Regulamin korzystania z portalu i regulamin utworzenia konta z funkcją 
edycji i informowania użytkowników o zmianach 

3.1.4. Dodawanie nowych artykułów w edytorze typu WYSIWYG 
3.1.5. Tworzenie menu 
3.1.6. Tworzenie sekcji artykułów 
3.1.7. Newsletter 
3.1.8. Forum  
3.1.9. Aktualności 
 

3.2. Moduł CMS powinien być prosty i intuicyjny w obsłudze, pozwalać na 
moderowanie portalu bez szerokiej wiedzy informatycznej.  

3.3. Moduł CMS powinien być zgodny w linii graficznej z platformą e-learningową. 
 
 
4. Wdrożenie 

 
4.1. Zleceniobiorca przeprowadzi wdrożenie platformy e-learningowej na własnych 

serwerach z uwzględnieniem wymagań wymienionych w pkt. 7. 
4.2. Zleceniobiorca dostosuje wygląd platformy e-learningowej i portalu 

edukacyjnego(layout) do wymagań Zamawiającego.  
4.2.1. Zmiana panelu logowania – panel animowany w technologii flash  
4.2.2. Zmiana części dostępnej po zalogowaniu zależna od grupy 

użytkowników (nauczyciele, dorośli, osoby starsze). Cześć po zalogowaniu 
przygotowana w formie czytelnych graficznych ikon, które będą służyły do 
uruchamiania konkretnych funkcjonalności np. forum, czat, lista lekcji, 
raporty itp.  

4.3. Zleceniobiorca powinien dołączyć 3 propozycje wyglądu graficznego 
części dostępnej po zalogowaniu zawierające w szczególności:  

4.3.1. Wizualizację graficzną ikon dostępnych na platformie (menu graficzne) 
4.3.2. Propozycję układu strony 
4.3.3. Baner górny i baner dolny  

4.4. Zleceniobiorca przygotuje ergonomię platformy e-learningowej i portalu 
edukacyjnego tak aby były one proste i intuicyjne w obsłudze w szczególności 
dla użytkowników nie posiadających wiedzy informatycznej. 

4.5. Szkolenia z zakresu obsługi oferowanych rozwiązań  
4.5.1. W ramach wdrożenia zleceniobiorca przeprowadzi szkolenia z zakresu 

obsługi oferowanych rozwiązań w siedzibie Zamawiającego.  
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4.5.2. Łącznie do przeprowadzenia będą 3 szkolenia dla 20 osób każde. 
4.5.3. Zamawiający zapewni: 

4.5.3.1. salę szkoleniową 
4.5.3.2. dostęp do internetu 
4.5.3.3. rzutnik multimedialny wraz ekranem 
4.5.3.4. Catering 

4.5.4.  Zleceniobiorca przeprowadzi szkolenia nie krótsze niż 6 godzin 
zegarowych każde, plus dodatkowe przerwy. 

4.5.5.  Dokładne miejsce i termin szkoleń zostaną uzgodnione po podpisaniu 
umowy ze Zleceniobiorcą.  

4.6. Implementacja licencji z części II i III na Platformę e-learningową 
4.6.1. Wykonawca w ramach wdrożenia zobowiązuję się do 

zaimplementowania licencji, które zostaną zakupione w ramach części II i 
III SIWZ 

4.6.2.  Licencje dostarczone przez wykonawców części II i III SIWZ będą 
kompatybilne z Platformą e-learningową i będą spełniały standard SCORM 
1.2. 

4.6.3. Wykonawca części II i III SIWZ udzieli niezbędnego wsparcia 
technicznego Wykonawcy Platformy e-learningowej w procesie 
implementacji licencji na Platformę.  

 
5. Wsparcie techniczne i gwarancja dla oferowanych rozwiązań 

 
5.1. Zleceniobiorca zapewni gwarancję na okres 5 lat licząc od daty podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego 
 

5.2. Zleceniobiorca zapewni wsparcie techniczne dla Zamawiającego co najmniej w 
formie pomocy poprzez e-mail, telefon, fax dostępny codziennie w godzinach 
od 9-17 z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
5.2.1. Warunki szczegółowe: 
 

5.2.1.1. Czas reakcji na zgłoszone „usterki krytyczne” uniemożliwiające 
dostęp do platformy e-learning oraz portalu edukacyjnego lub ich 
kluczowych elementów składowych nie może przekraczać jednej 
godziny zegarowej. 

 
5.2.1.2. Lista kluczowych elementów składowych zostanie opracowana 

wspólnie z zamawiającym po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

 
5.3.  Zleceniobiorca zapewni wsparcie techniczne dla użytkowników systemu 

(osoby korzystające z kursów, nauczyciele prowadzący zajęcia, uczniowie 
korzystający z zasobów systemu). Wsparcie techniczne powinno być 
realizowane co najmniej za pomocą wiadomości e-mail i telefonu. Pomoc 
techniczna powinna być dostępna codziennie od godziny 9:21 z wyłączeniem 
niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

5.3.1. Warunki szczegółowe: 
 

5.3.1.1. Czas reakcji na zgłoszone „usterki istotne” utrudniające pracę na 
portalu edukacyjnym lub platformie e-learning nie powinien 
przekraczać dziesięciu godzin zegarowych. Lista istotnych elementów 
składowych zostanie opracowana wspólnie z zamawiającym po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
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5.3.1.2. Czas reakcji na zgłoszone „usterki drugorzędne” nie mające 

wpływu na jakość  pracy na portalu edukacyjnym lub platformie e-
learning nie powinien przekraczać 72 godzin zegarowych. Lista 
drugorzędnych elementów składowych zostanie opracowana wspólnie 
z zamawiającym po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

 
6. Administracja i utrzymanie (hosting) platformy e-learning i portalu 

edukacyjnego 
 
6.1.  Zleceniobiorca będzie w ramach administracji zobowiązany w szczególności 

do:  
6.2. Wykonywania aktualizacji (maintanance) oferowanego oprogramowania 
6.3. Wykonywania backupu platformy e-learningowej i portalu edukacyjnego nie 

rzadziej niż raz na 24 godziny  
6.4. Nadzorowanie poprawności działania portalu, platformy i ich elementów 

składowych 
6.5. Przygotowywanie comiesięcznego raportu dotyczącego aktywności na portalu i 

platformie (dokładna zawartość raportu zostanie określona przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy ze Zleceniobiorcą) 

6.6. Utrzymanie (hosting platformy e-learning i portalu edukacyjnego: 
 

6.6.1. Zleceniobiorca do prawidłowej realizacji utrzymania platformy e-learning i 
portalu edukacyjnego zapewni: 

6.6.1.1. Serwery 
6.6.1.2. Łącza internetowe 
6.6.1.3. Urządzenia Firewall 
6.6.1.4. Oprogramowanie składowe – baza, danych, systemy operacyjne, 

serwery www itp. 
6.6.1.5. Dostępność systemu na poziomie 98% w skali miesiąca 
6.6.1.6. Wszelkie inne oprogramowanie i urządzenia konieczne do 

prawidłowej realizacji przedsięwzięcia oraz wynikające z technicznej 
konstrukcji oprogramowania oferowanego przez Zleceniobiorcę.  
 

6.7. Wymagania ilościowe dotyczące usługi utrzymania platformy e-learningowej i 
portalu edukacyjnego 
 

6.7.1. Zamawiający określa maksymalną ilość użytkowników w bazie danych 
systemu na 100 000 (sto tysięcy unikalnych użytkowników) 

6.7.2. Zamawiający określa maksymalną ilość użytkowników jednocześnie 
zalogowanych na 1000 (jeden tysiąc użytkowników) 

6.7.3.  Zleceniobiorca przygotowując ofertę cenową musi w oparciu o powyższe 
dane ilościowe dobrać oprogramowanie i infrastrukturę tak aby korzystanie 
z portalu i platformy odbywało się w sposób płynny a czas generowania 
pojedynczej strony dla użytkownika nie przekraczał – 0,5 sekundy 

6.7.4. Serwery oferowane przez Zleceniobiorcę powinny posiadać dwa łącza  
internetowe - główne i zapasowe o przepustowości nie mniejszej niż 
50MBit/s.  

 
 
 
7. Wypełnienie portalu i platformy zawartością merytoryczną 

 
7.1. Wypełnienie portalu zawartością merytoryczną: 
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7.1.1. Zamawiający przekaże Zleceniobiorcy treści do wprowadzenia na portalu 
w formie artykułów, treści do regulaminów, tematy na forum itp. 

7.1.1.1. Ilość treści jaką przekaże Zamawiający będzie wynosić od 5-15 
stron A4 czcionka TimesNewRoman 12 na potrzeby wprowadzenia 
artykułów. 

7.1.1.2. Ilość treści jaką przekaże Zamawiający będzie wynosić od 5-10 
stron A4 czcionka TimesNewRoman 12 na potrzeby wprowadzenia 
danych do for. 

7.1.1.3. Ilość treści jaką przekaże Zamawiający będzie wynosić od 10-20 
stron A4 czcionka TimesNewRoman 12 na potrzeby innych 
elementów – regulaminy, noty prawne dane kontaktowe itp.  
 

7.2. Wypełnienie platformy e-learningowej zawartością merytoryczną  w 
postaci szkoleń  podnoszących kompetencje zawodowe i tzw. 
kompetencje miękkie: : 
 

7.2.1.  Zleceniobiorca przygotuje na potrzeby projektu treści w postaci kursów 
e-learning o następujących tematach:  
 

7.2.1.1. Negocjacje handlowe 
7.2.1.2. Jak radzić sobie ze stresem 
7.2.1.3. Mój pierwszy biznes - jak założyć i prowadzić własną firmę 
7.2.1.4. Szukam pracy -Rozmowa Kwalifikacyjna 
7.2.1.5. Szukam Pracy - CV, List motywacyjny 
7.2.1.6. Wstęp do kursu ECDL: Word, Excel, Power Point, Grafika 

Komputerowa 
7.2.1.7. Komputer od A-Z 

 
7.2.2. Na potrzeby każdego z wyżej wymienionych szkoleń Zleceniobiorca 

przygotuje średnio 55 stron scenariusza (strona A4 czcionka 
TimesNewRoman 12) Scenariusze powinny być przygotowane przez 
ekspertów z danej dziedziny. Każdy scenariusz powinien zawierać 
elementy aktywizujące takie jak gry, ćwiczenia quizzy, testy.  

7.2.3.  Na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy 
Zleceniobiorca przygotuje szkolenia e-Learning.  
 

7.2.4. Informacje o sposobie przygotowania szkoleń:  
 

7.2.4.1. Szkolenia powinny być przygotowane zgodnie ze standardem 
SCORM1.2 lub nowszym.  

7.2.4.2. Szkolenia powinny być przygotowane w technologii flash 
7.2.4.3. Szkolenia powinny działać poprawnie we wszystkich popularnych 

na rynku przeglądarkach internetowych 
7.2.4.4. Szkolenia muszą być interaktywne i posiadać atrakcyjną warstwę 

audio-wizualną. 
7.2.4.5. Szkolenia powinny zawierać średnio 15 animacji na szkolenie 

jednak nie krótszych niż 5 sekund 
7.2.4.6. Szkolenia powinny być w całości wsparte głosem lektora 

nagranym w profesjonalnym studiu nagraniowym – nie dopuszcza się 
stosowania lektorów elektronicznych w formie aplikacji 

7.2.4.7. Szkolenia powinny zawierać średnio 30 unikatowych rysowanych 
grafik na jedno szkolenie 

7.2.4.8. Każde ze szkoleń powinno posiadać indywidualną szatę graficzną 
tzn. inną belkę górną, dolną, panel nawigacyjny itp.  
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7.2.4.9. Zleceniobiorca udzieli na szkolenia 5 letniej gwarancji licząc od 
daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.  

7.2.4.10. Zleceniobiorca udzieli na ww szkolenia licencji na nieograniczony 
czas i na nieograniczaną ilość użytkowników 

 
 

 
Cześć II Multimedialne Zasoby edukacyjne (Szkolenia przeznaczone dla 
dzieci i młodzieży) 
 

1. Wymagania ogólne 

 

1.1. Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa i udzielenie na czas 5 lat od 
dnia podpisania umowy licencji do pakietów multimedialnych zasobów 
edukacyjnych do implementacji na platformie edukacyjnej do określonej liczby 
szkół, których treść użytkowa jest zgodna z podstawami programowymi 
kształcenia ogólnego dla odpowiedniego typu szkół, na odpowiednim etapie 
kształcenia, określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 22 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), t.j. Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz.17), a także ich aktualizacja w czasie 
trwania projektu. Przez aktualizację multimedialnych zasobów edukacyjnych 
rozumie się dostosowanie ich treści, zawartości oraz funkcjonalności do 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ww. rozporządzenia. 

 

2. Wymagania techniczne 

 

2.1. Pakiety multimedialnych zasobów edukacyjnych będą używane za pomocą 
Platformy e-learningowej dlatego też muszą być dostarczone w postaci paczek 
w formacie SCORM, które zostaną zaimplementowane na platformę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania takiego pliku, który będzie 
kompatybilny z Platformą zamawiającego oraz standardem SCORM 1.2.  

2.2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do udzielenia wszelkiej możliwej 
pomocy zamawiającemu w procesie implementacji paczek SCORM na 
Platformę e-learningową 

 

3. Licencje 

 

3.1. Zleceniobiorca dostarczy do każdej z placówek oświatowych wymienionych w 
załączniku nr X do SIWZ pakiet zasobów multimedialnych odpowiadający 
poziomowi Placówki oświatowej. Zawartość pakietu multimedialnego została 
opisana w Wykazie Przedmiotów w ramach których wykonawca musi 
dostarczyć pakiety multimedialne. 

3.2. Zmiana liczby jednostek oświatowych korzystających w przyszłości  
z multimedialnych zasobów edukacyjnych oraz liczby szkół wchodzących w 
ich skład nie zmienia warunków zawarcia umowy z Wykonawcą.   

3.3.  
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4. Wymagania szczegółowe 
4.1. Multimedialne zasoby edukacyjne powinny obejmować: 

4.1.1. zasoby multimedialne (typy zasobów): animacje, ćwiczenia, gry, 
ilustracje, lekcje uczniowskie, lekcje nauczycielskie, narracje, pokazy 
slajdów, prezentacje, symulacje, tablice itp., 

4.1.2. lekcje multimedialne, 
4.1.3. ćwiczenia interaktywne. 

 
4.2. Zamawiający wymaga by dostarczone zasoby multimedialne (kontent) były 

rozumiane jako pliki binarne przedstawiające w różnorodny sposób treści 
edukacyjne, udostępnione w postaci lekcji oraz bibliotek dodatkowych 
multimedialnych zasobów edukacyjnych, tj.: 

4.2.1. Pokazy slajdów i ilustracje – nieruchome obrazy zrealizowane techniką 
fotograficzną lub ilustracyjną, a także ilustracje 3D.  

4.2.2. Animacje – utwory multimedialne składające się z ruchomego obrazu, 
zrealizowanego techniką animacji oraz Symulacje – interaktywne utwory 
multimedialne, w których użytkownik ma możliwość regulacji przynajmniej 
jednego parametru i obserwacji zmian towarzyszących tej regulacji lub 
obserwacji zmian w zasobie w wyniku podejmowania więcej niż dwóch 
wariantowych decyzji. 

4.2.3. Dopuszcza się także inne formy elementów multimedialnych, które nie 
mieszczą w powyższych definicjach. W takim wypadku należy zaliczyć taki 
zasób do typu, którego wymagania są w całości spełnione. 

4.2.4. lekcja multimedialna była spójnym technologicznie i metodycznie 
utworem multimedialnym realizującym ściśle określone cele dydaktyczne 
podstawy programowej z odpowiedniego etapu edukacyjnego i przedmiotu. 

4.3. Lekcja uczniowska powinna zawierać treści oraz funkcjonalność umożliwiającą 
samodzielną pracę ucznia przy komputerze. Celem części uczniowskiej jest 
przede wszystkim utrwalanie i weryfikacja wiedzy przez różne formy 
aktywności związanej z jej wykorzystaniem. 

4.3.1. Lekcja uczniowska powinna zwierać różnorodne ćwiczenia interaktywne. 
Przez ćwiczenia interaktywne rozumie się taki segment funkcjonalny, który 
wymaga od użytkownika podania odpowiedzi lub serii odpowiedzi, które 
podlegają obiektywnej ocenie.  

4.3.2. Lekcja uczniowska lub nauczycielska powinna być zrealizowana  
w technologii, która nie wymaga instalacji nietypowych rozszerzeń 
przeglądarki internetowej. Zaleca się, aby wymagane rozszerzenia 
dotyczące technologii  
w jakiej zostanie zrealizowana lekcja ograniczyć do elementów Flash i 
JAVA. 

 

4.4. Lekcja nauczycielska powinna zawierać treści oraz funkcjonalność 
umożliwiającą i wspomagającą demonstrację tych treści na rzutniku 
komputerowym w klasie. Każda lekcja nauczycielska powinna zawierać co 
najmniej następujące funkcjonalności: 

4.4.1. dopisywanie własnych tekstów na ekranie, 
4.4.2. graficzne zaznaczanie (ramka, obrys itp.) dowolnego fragmentu ekranu, 
4.4.3. powiększanie dowolnie wybranej części ekranu. 
4.4.4. Zawartość lekcji nauczycielskiej powinna być tak dobrana, aby 

wykorzystana w całości, umożliwiała nauczycielowi prowadzenie lekcji w 
klasie w taki sposób, aby przynajmniej połowa czasu lekcji była 
przeprowadzona z bezpośrednim odniesieniem się do treści części 
nauczycielskiej prezentowanych na rzutniku multimedialnym.  
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4.5. Ćwiczenie interaktywne były rozumiane jako segment funkcjonalny, który 
wymaga od użytkownika podania odpowiedzi lub serii odpowiedzi, które 
podlegają obiektywnej ocenie. Typy ćwiczeń interaktywnych to: 

4.5.1. wybór jednej lub wielu odpowiedzi z kilku zaproponowanych, 
4.5.2. wybór Prawda/Fałsz, 
4.5.3. uzupełnianie luk w tekście, 
4.5.4. porządkowanie kolejności fragmentów tekstów lub obrazów, 
4.5.5. łączenie elementów w pary, 
4.5.6. uzupełnianie tabeli, 
4.5.7. grupowanie elementów tekstowych lub graficznych według kategorii. 

 

4.6. Każde ćwiczenie interaktywne powinno umożliwiać użytkownikowi,  
co najmniej następujące funkcjonalności: 

4.6.1. sprawdzenie czy udzielone odpowiedzi są poprawne, 
4.6.2. pokazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi. 

 Wykaz Przedmiotów w ramach których wykonawca musi dostarczyć pakiety 
multimedialne: 

4.7. Wykonawca udostępni następujące zestawy zasobów multimedialnych: 
4.7.1. dla każdej szkoły podstawowej zestaw multimedialnych zasobów 

edukacyjnych do nauki w klasach 1-6  przedmiotów: kształcenie 
zintegrowane, matematyka, przyroda, język polski, historia i społeczeństwo 
oraz język angielski. 

4.7.2. Dla każdego gimnazjum zestaw multimedialnych zasobów edukacyjnych 
do nauki w klasach 1-3 do nauki przedmiotów: język polski, matematyka, 
fizyka, chemia, biologia, geografia, historia oraz język angielski. 

4.7.3. Dla każdej szkoły ponadgimnazjalnej zestaw multimedialnych zasobów 
edukacyjnych do nauki języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, 
biologii, geografii, przedsiębiorczości oraz języka angielskiego. 

4.8. Wykonawca ma dostarczyć każdy z oferowanych zestawów multimedialnych 
zasobów  edukacyjnych w najnowszych wersjach wydanych przez 
producentów oprogramowania oraz zawierających najnowsze uaktualnienia 
opublikowane przez producentów oprogramowania. Przez najnowsze wersje i 
najnowsze uaktualnienia należy rozumieć te wersje i te uaktualnienia, które 
ukazały się do dnia podpisania umowy z wykonawcą. 
 

Wymagania funkcjonalne względem zestawów multimedialnych zasobów 
edukacyjnych: 

 

4.9. Zestaw multimedialnych zasobów edukacyjnych do nauki w klasach 1-3 w 
szkole podstawowej.   

4.9.1. Program powinien być dostosowany do poziomu nauczania dla klas 1-3 
szkoły podstawowej. Materiał edukacyjny zawarty w programie powinien 
zawierać powyżej 1000 zasobów multimedialnych. Program powinien 
zawierać powyżej 300 kart pracy do wydruku. Każde, lub większość 
ćwiczeń interaktywnych w lekcjach interaktywnych, powinno zapewniać 
użytkownikowi możliwość  automatycznego usunięcia udzielonych 
odpowiedzi. Każde, lub większość ćwiczeń interaktywnych, powinno 
zawierać opcję wielokrotnego wykonania ćwiczenia. 

4.9.2. Program powinien zawierać co najmniej 80 filmów i animacji. 
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4.9.3. Program powinien zawierać co najmniej 150 nagrań. 
4.9.4. Program powinien zawierać co najmniej 150 zdjęć i ilustracji. 
4.9.5. Program powinien zawierać co najmniej 400 multimedialnych stron. 
4.9.6. Wśród ćwiczeń interaktywnych i dostępnych w programie kart pracy 

powinny znaleźć się ćwiczenia kształtujące funkcje słuchowo-językowe. 
4.9.7. W programie powinny się znaleźć piosenki (linia melodyczna z tekstem 

lektora) kształcące wrażliwość muzyczną i umiejętności językowe, a także 
linie melodyczne (bez tekstu śpiewanego)  do samodzielnego śpiewania. 

4.9.8. Program powinien zawierać animacje pokazujące wygląd liter 
drukowanych oraz prawidłowy kierunek pisania liter pisanych polskiego 
alfabetu. 

 
4.10. Zestaw multimedialnych zasobów edukacyjnych do nauki w klasach 4-6 

w szkole podstawowej.   
4.10.1. W skład zestawu mają wchodzić multimedialne zasoby edukacyjne 

w postaci ćwiczeń interaktywnych i lekcji nauczycielskich do nauki języka 
polskiego, matematyki, przyrody , historii i społeczeństwa, języka 
angielskiego. Zestaw multimedialnych zasobów edukacyjnych powinien 
składać się z ilości nie mniejszej niż 800 multimedialnych zasobów 
edukacyjnych  

4.11. Zestaw multimedialnych zasobów edukacyjnych do nauki w klasach 1-3  
w gimnazjum. 

4.11.1. W skład zestawu wchodzą multimedialne zasoby edukacyjne w 
postaci ćwiczeń interaktywnych i lekcji nauczycielskich oraz animacji, 
pokazów slajdów, ilustracji, symulacji, lekcji uczniowskich i gier do nauki 
języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii i historii języka 
angielskiego. 

4.11.2. Zestaw multimedialnych zasobów edukacyjnych powinien składać 
się z ilości nie mniejszej niż: 700 multimedialnych zasobów edukacyjnych 
dla 5 przedmiotów z grupy przedmiotów matematyczno – przyrodniczych 
oraz 500 multimedialnych zasobów edukacyjnych do nauki języka 
angielskiego. 

4.12. Zestaw multimedialnych zasobów edukacyjnych do nauki w klasach 1-3 
w szkole ponadgimnazjalnej. 

4.12.1. W skład zestawu wchodzą multimedialne zasoby edukacyjne w 
postaci m.in. ćwiczeń interaktywnych, lekcji nauczycielskich i uczniowskich, 
animacji, ilustracji, pokazów slajdów, symulacji i tablic do nauki języka 
polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, historii i przedsiębiorczości i 
języka angielskiego. 

4.12.2. Zestaw multimedialnych zasobów edukacyjnych powinien składać 
się z ilości nie mniejszej niż: 1000 multimedialnych zasobów edukacyjnych 
do nauki 6 przedmiotów z grupy przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych oraz 500 multimedialnych zasobów edukacyjnych do nauki 
języka angielskiego. 

4.13. Zestaw multimedialnych zasobów edukacyjnych do nauki w klasach 4-6 
w szkole podstawowej oraz w klasach 1-3 gimnazjum i szkoły 
Ponadgimnazjalnej powinien: 

4.13.1. Umożliwiać realizację wybranych zagadnień podstawy 
programowej na danym etapie edukacyjnym w danym typie szkoły do 
przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia 
oraz język angielski  

4.13.2. Każda lekcja zawarta w zestawie powinna być podzielona na 
ekrany, zawierające kluczowe, z punktu widzenia omawianych treści, 
informacje. 
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4.13.3. Lekcje powinny być wyposażone w dodatkowe narzędzia 
ułatwiające nawigację i pracę z aplikacją. 

4.13.4. Lekcje powinny posiadać intuicyjny interfejs ułatwiający sposób 
poruszania po treści, stałe elementy lekcji powinny mieć dostępne 
wyjaśnienia na każdej stronie. 

4.13.5. Ćwiczenia interaktywne powinny zawierać opcję uzyskania 
informacji o tym, które z udzielonych w ćwiczeniu odpowiedzi są poprawne. 

4.13.6. W trakcie pracy z lekcjami powinien cały czas być dostępny panel  
z informacjami o aktualnie realizowanej lekcji, pasek nawigacyjny 
umożliwiający nawigację pomiędzy ekranami w realizowanej lekcji. Na 
pasku nawigacyjnym powinny znajdować się temat aktualnie realizowanej 
lekcji. 

4.13.7. Lekcje powinny współpracować z każdym typem tablicy 
interaktywnej. Powinny być wyposażone w specjalny panel, umożliwiający 
co najmniej następujące funkcjonalności: dopisywanie własnych tekstów 
na ekranie, graficzne zaznaczanie dowolnego fragmentu ekranu, 
powiększanie wybranej części ekranu.  

4.14. Lekcje multimedialne będą  wykorzystywane na kilka sposobów:  
4.14.1. w pracy prezentacyjnej nauczyciela z wykorzystaniem projektora 

i/lub tablicy interaktywnej, 
4.14.2. w pracy z uczniami w pracowni komputerowej – w pracy 

samodzielnej lub grupowej uczniów, 
4.14.3. w pracy uczniów za pośrednictwem sieci Internet (w domu lub w 

szkole) 
 
Cześć III Multimedialny kurs do nauki języka angielskiego 
 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa i udzielenie na czas 5 lat od dnia 
podpisania umowy 1500 licencji do Multimedialnego szkolenia z języka 
angielskiego Szkolenia językowe będą używane za pomocą Platformy e-
learningowej dlatego też muszą być dostarczone w postaci paczek w formacie 
SCORM, które zamawiający zaimplementuję na platformę. Wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania takiego pliku, który będzie kompatybilny z Platformą 
zamawiającego oraz standardem SCORM 1. 

1.1. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do udzielenia wszelkiej możliwej 
pomocy zamawiającemu w procesie implementacji paczek SCORM na 
Platformę e-learningową 

 

 

2. Licencja 

2.1. Zamawiający będzie miał do dyspozycji w każdym z pięciu lat trwania umowy 

300 nazwanych licencji, które będzie udzielał osobą zainteresowanym 

kształceniem w zakresie języka angielskiego. Łącznie w ciągu pięciu lat 

zamawiający udzieli nie więcej niż 1500 licencji.  Licencja raz udzielona będzie 

mogła wrócić do puli licencji do wykorzystania w przypadku stwierdzenia braku 

aktywności osoby szkolącej się dłuższej niż 6 tygodni. Jeśli w tym okresie 

osoba, której licencja została udzielona nie zaloguje się do kursu 

multimedialnego zamawiający będzie miał prawo udzielić tą licencję innej 

osobie.  
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2.2. Każda licencja to dostęp do jednego z trzech możliwych do wyboru poziomów 

kursu multimedialnego do nauki języka angielskiego. 

 

3. Wymagania dotyczące zawartości merytorycznej kursu 

3.1. Kurs będzie umożliwiał skuteczne przygotowanie się do egzaminów Cambridge 

KET – Key English Test, PET – Preliminary English Test oraz powinien ułatwić 

przejście na poziom bezpośrednio przygotowujący do FCE – First Certificate in 

English.  

3.2. Nauka na poszczególnych poziomach ma pozwalać użytkownikom osiągnąć 

kolejne stopnie zaawansowania, ustanowione przez Radę Europy w 

następującym porządku: BEGINNER – A1/A2 (podstawowy), PRE-

INTERMEDIATE – B1 (średnio zaawansowany) oraz INTERMEDIATE – B2 

(wyższy średnio zaawansowany) 

3.3. . Wykonawca wraz z licencją na multimedialny kurs dostarczy test 

pozycjonujący poziom umiejętności, po przejściu którego użytkownik otrzyma 

jasny komunikat na jakim jest poziomie zaawansowania językowego i jaki kurs 

jest dla niego najbardziej odpowiedni. 

3.4. Każdy z 3 poziomów kursu multimedialnego powinien zawierać materiał 
merytoryczny pozwalający na nie mniej niż 120 godzin pracy. 

4. W kursie na wszystkich trzech poziomach powinny znaleźć się następujące 
zasoby: 
4.1.  44 filmy wideo wyjaśniające gramatykę angielską, 

4.2. 150 multimedialnych lekcji na poziomach od początkującego do 
zaawansowanego, 

4.3. 200 tekstów i dialogów z nagraniami lektora, 

4.4. 5.000 przykładów obrazkowych i 15.000 przykładowych zdań, 

4.5. 100.000 słów do nauki z nagraniami wymowy lektora, rozmówki angielskie. 

5. Każda lekcja ma być udźwiękowiona.  

6. Każdy poziom kursu musi posiadać : 

6.1. słownik udźwiękowiony 

6.2. słownik gramatyczny – udźwiękowiony 

6.3. zaawansowany system rozpoznawania mowy 

6.4. testy sprawdzające poziom umiejętności w każdej lekcji oraz dodatkowy test po 

każdym unicie. Po zakończeniu testu użytkownik ma mieć dostęp do informacji 

o poziomie jaki uzyskał, ilości błędów i czasie jaki spędził nad ćwiczeniem. 

7. Kurs powinien być kompleksowy i kształcić umiejętności językowe na wszystkich 

obszarach ( mówienie, czytanie, pisanie, gramatyka) 

 

Cześć IV  Zestawy komputerowe 52 szt.  
 

1. Przedmiotem tej części zamówienia jest stworzenie publicznych punktów dostępu 
do platformy e-learningowej w placówkach oświatowych zarządzanych przez Urząd 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  Planuje się stworzenie 52 punktów dostępu do 
platformy e-learningowej (bez dostępu do pozostałych zasobów sieci Internet). 
Punkty te będą zlokalizowane w szkołach publicznych (szkoły podstawowe, 
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gimnazja, licea ogólnokształcące oraz zespoły szkół ponadgimnazjalnych), a także 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym ( wykaz placówek znajduje się 
w załączniku nr X do SIWZ). Zestawy komputerowe będą umożliwiały pełne 
wykorzystanie platformy e-learningowej, portalu edukacyjnego i ich zasobów. 

2. Wymagania techniczne - Zleceniobiorca powinien zaoferować komputery zgodne z 
postawionymi wymaganiami lub o równoważnych parametrach. 

3.  Każdy komputer przenośny typu laptop powinien spełniać następujące parametry 
minimalne: 
 

Rodzaj sprzętu Minimalne wymagane parametry 

Typ/model 
wzorcowy 

Samsung SF510 lub równoważny 

Procesor 

Procesor klasy x86 dwurdzeniowy dedykowany do pracy w 
komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 
2,53 GHz, pamięć L3 3MB cache lub procesor równoważny. 
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście 
Passmark CPU Mark wynik min.: 2601 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie 
http://www.cpubenchmark.net ). 

Płyta główna 
Zaprojektowana przez producenta komputera oparta na 
chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora 

Pamięć RAM min. 4GB DDR3 1066 MHz  

Dysk twardy min. 500GB 5400 obr/min SATA 

Karta graficzna 

Dedykowana, zaoferowana karta grafiki musi uzyskiwać 
jednocześnie w teście Passmark Video Card wynik min.: 289 
punktów (wynik zaproponowanej karty musi znajdować sie na 
stronie http://www.cpubenchmark.net ), pamięć min. 1024 MB  

Karta 
dźwiękowa 

system audio z wbudowanymi głośnikami 

Łączność 
bezprzewodowa 

1 x WiFi 802.11b/g/n (nie dopuszcza się zastosowania 
zewnętrznej karty podłączonej do portów USB lub Express 
Card) 
1 x wbudowany Bluetooh  

Łączność 
przewodowa 

1 x zintegrowana karta sieciowa 10/100 Mbps 

Porty/złącza 
3x USB 2.0; 1 x HDMI; 1x RJ-45 (LAN); wejście na mikrofon; 
wyjście słuchawkowe; Wejście zasilania (DC-in);  

Klawiatura Klawiatura qwerty zawierająca klawiaturę numeryczną 

Matryca 15,6" cali LED 

Urządzenie 
wskazujące 

Wbudowana konsola dotykowa (TouchPad + scroll zone) 

Kamera Zintegrowana 0,3 Mpix 

Napęd optyczny DVD+/-RW DL 

Bateria Li-Ion, 6 Cell 

Czytnik kart 
pamięci 

SecureDigital Card; MultiMedia Card; Secure Digital High 
Capacity 

System 
operacyjny 

Licencja dla Windows 7 Home Premium 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

Oprogramowanie antywirusowe z abonamentem na 1 rok 
oraz oprogramowanie dostarczane standardowo przez 
producenta sprzętu 

Ciężar 2,5 kg  
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Gwarancja Gwarancja producenta 2 lata w serwisie zewnętrznym 

Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem 
operacyjnym, CE,  

Torba Tak, dostosowana do wymiarów notebooka 

Inne  Notebooki muszą być fabrycznie nowe 

 
4. Warunki Gwarancji: 

4.1. Minimum 24 miesiące. 
 
 


