ZAPYTANIE O CENĘ

1. Dane Zamawiającego
Nazwa

Heuresis Sp. z o.o..

Adres

ul. Syrokomli 11/8 30-102 Kraków

NIP

6751244510

Osoba do kontaktu

Klaudia Oboza

Nr telefonu

12 294 04 62 lub 12 427 24 23

Adres e-mail

klaudia.oboza@heuresis.pl

Adres e-mail do
złożenia oferty

biuro@heuresis.pl

2. Dane dotyczące Zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest nagranie głosów do kursów e-learningowych
przygotowywanych w ramach projektu EOG/19/K3/W/0010 Nowa jakość w
edukacji, realizowanego w ramach Programu Edukacja Komponent III
Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe.
Zakres zamówienia obejmuje wsparcie zespołu Zamawiającego poprzez nagranie
głosów do ogółem 80h e-learningu w tym:
Opis przedmiotu
zamówienia

2.1.Manager Jakości: 20 h (10 ENG i 10 PL)
2.2.Manager Projektów: w tym e-learning: 20 h (10 ENG i 10 PL)
2.3.

Trenera:w tym e-learning: 40 h (20 ENG i 20 PL).

Zamawiający dostarczy teksty i gotowe szkolenia e-learningowe do nagrania
głosów.
Po stronie wykonawcy jest kompleksowe nagranie głosów do e-learningu w
tempie i rytmie umożliwiającym wprost wgranie głosów do gotowych kursów elearningowych. Nagrane głosy zostaną przygotowane w dwóch wersjach
językowych, polskiej i angielskiej.

Prace będą wykonywanie sukcesywnie:
1.

Nagranie głosów do e-learningu trener do 18 czerwca 2021 r.

2.
Nagranie głosów do e-learningu manager projektów do 15 września
2021 r.
3.

Nagranie głosów do e-learningu manager jakości do 15 września 2021 r.

Płatności będą realizowane sukcesywnie za poszczególne elementy zamówienia.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
Lp.
1

Warunek udziału w postępowaniu
Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem, merytorycznym w tym potencjałem
kadrowym, technicznym oraz organizacyjnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Ocena zostanie dokonana na podstawie zamieszczonego przez Oferenta opisu w ofercie.

Termin na złożenie oferty

Do 04.06.2021 r.

4. Kryteria oceny ofert
1

Spełnienie warunków udziału wskazanych w pkt 3.

2

Cena
Inne kryteria oceniane przez Wnioskodawcę (jeśli dotyczy):

3

Prosimy o wskazanie przynajmniej 3 letniego doświadczenia w świadczeniu usług
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub pokrewnych (filmowe, teatralne,
radiowe, telewizyjne itp.).

5. Informacje dodatkowe

Wytyczne do
przygotowania
oferty

1. Każdy potencjalny Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w
PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w podziale na
poszczególne elementy zamówienia.
2. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej

rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
3. Potencjalny Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną ocenione w ramach rozeznania
rynku.
5. Oferty składane są na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego
opisu przedmiotu zamówienia.
6. Forma złożenia oferty – elektronicznie na adres podany powyżej.
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zmówienie nie może zostać
udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Informacja
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
dotycząca powiązań
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
kapitałowych
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
lub osobowych
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……..Barbara Matyaszek-Szarek……..
Zamawiający

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

1. Dane dotyczące zamówienia:

Przedmiot zamówienia

2. Dane dotyczące złożonych ofert:
1.
2.
3.
Lp.
Nazwa
Cena netto
wykonawcy
/brutto

1.

2.

3.

3. Dane dotyczące wybranej oferty:
Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie wyboru

4.
Informacja o
spełnieniu lub nie
warunków udziału
w postępowaniu
(0-1)

5.Proponowana cena

4. Załączniki do protokołu:

Nazwa załącznika

1. Złożone oferty, wydruk (Print Screen) strony z cennikiem wykonawcy usług
doradczych.

…………………………………………………….
data i podpisy osób działających w imieniu Zamawiającego

Załącznik nr 2c do
REGULAMINU UDZIELANIA GRANTÓW
W PROJEKCIE GRANTOWYM PN. „BONY SUKCESU”
NA LATA 2019 – 2022
RPMP.03.04.05-12-0010/19
Wersja z dn. 20 października 2020 r.
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONEGO W
FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 000 ZŁ NETTO
1. Dane dotyczące zamówienia:

Przedmiot zamówienia

2. Dane dotyczące upublicznienia zapytania ofertowego:
Strona, na której zamieszczono zapytanie ofertowe

Adres strony

Okres w jakim zamieszczono
zapytanie na stronie

baza konkurencyjności1

od dnia … do dnia …

3. Dane dotyczące złożonych ofert:

1

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

1.
Numer
oferty

1.

2.

2.
Nazwa
wykonawcy

3.
Cena
netto
/brutto

4.
Data
wpływu
oferty

5.
Informacja o
spełnieniu lub
nie
warunków
udziału
w
postępowaniu
(0-1)

6. Liczba
przyzna
nych
punktów

Uzyskana
liczba
pkt. za
kryterium
cena

7. Uwagi

Uzyskana
liczba
pkt.
za
kryterium
…
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3.

4. Dane dotyczące wybranej oferty:
Nr oferty
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie wyboru

5. Oświadczenie Zamawiającego:

☐

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym i Grantodawcą
(MARR S.A.) w rozumieniu wskazanym w zapytaniu o cenę / Regulaminie udzielania Grantów
w projekcie „Bony Sukcesu”

6. Załączniki do protokołu:
Nazwa załącznika

1. Złożone oferty.
2. Wydruk/printscreen z publikacji niniejszego zapytania
3. Informacja o historii zmian w zapytaniu ofertowym. .

