
Znak sprawy: 03/16/07/2018 

PROTOKÓŁ 

Wyboru wykonawcy według zasady konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego nr 
03/16/07/2018 

 

w sprawie 

realizacji zamówienia na świadczenie usług i dostawę towarów, opisanych w ogłoszeniu nr 
03/16/07/2018, zamieszczonym na portalu ogłoszeniowym ARiMR, procedowanym w związku z 
realizacją projektu Organizacja  i  realizacja  innowacyjnych  działań podnoszących wiedzę 
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych na obszarze objętym LSR 
w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji (podst. prawna: USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw oraz 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru 
wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków 
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej) 

1) Zamawiający: 

Alfabiznes Wojciech Elszyn 

ul. Ułańska 9, 89-200 Kołaczkowo, 

Tel. 512 088 909 

NIP 554 251 13 14 

REGON 340631830 

 

Jednostka lokalna i miejsce dostarczenia ofert (drogą pocztową i osobiście): 

ul. Toruńska 52/34 86-050 Solec Kujawski 

 

2) Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia było dostarczenie towarów i usług do projektu Organizacja  i  

realizacja  innowacyjnych  działań podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych na obszarze objętym LSR. Zadanie zostało 

podzielone na 7 części o wskazanej poniżej specyfikacji: 

 

CZĘŚĆ 1) Przygotowanie materiałów do części e-learningowej zajęć obejmuje w szczególności 

stworzenie materiałów w formie tekstów popularno-naukowych (min. 10 tekstów na tematy 

związane z ochroną środowiska na obszarze objętym LSR Trzy Doliny, przy czym teksty powinny 

dotyczyć m.in. ochrony wód, gleby, powietrza, chronionej fauny i flory oraz zmian klimatycznych), 

zdjęć (min. 140 zdjęć) i filmów (min. 7 filmów), dotyczących zagadnień ochrony środowiska na 

obszarze objętym LSR (zakres analogiczny do tekstów). Fotografie i filmy winny być zapisane w 

popularnych formatach obsługiwanych przez przeglądarki internetowe (np. JPG, GIF, PNG, AVI, MPG, 

MPEG). Materiały powinny być stworzone w wysokiej jakości (filmy HD, zdjęcia min. 8Mpix). 

Wykonawca przekazuje w ramach realizacji zamówienia pełnię praw autorskich do zebranych 

materiałów, dlatego też powinien dysponować pełnią praw autorskich do stworzonych materiałów. 



Materiały powinny mieć charakter autorski, a nie być zbiorem materiałów dostępnych na licencjach 

open source itp.). Materiały powinny być wykonane w sposób estetyczny, z zachowaniem zasad 

sztuki (np. w zakresie kadrowania, montażu, poprawności językowej itp.). Materiały powinny 

posiadać opisy, jednoznacznie wskazujące na to, co przedstawiają (w szczególności zdjęcia oraz 

filmy). Z tytułu przekazania pełni praw autorskich Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe 

wynagrodzenie. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca powinien przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji listę obiektów/miejsc, które zostaną sfotografowane, sfilmowane i/lub 

opisane. Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie korzystał z własnego sprzętu (w szczególności 

aparat fotograficzny, kamera, statyw, mikrofon, komputer itd.). Zamówienie uzna się za zrealizowane 

w momencie podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

CZĘŚĆ 2) Dzierżawa infrastruktury e-learningowej na okres realizacji projektu oraz jego trwałości. 

Platforma udostępniona na potrzeby projektu będzie posiadała następującą funkcjonalność: 

platforma e-learningowa powinna pozwalać na tworzenie w jej obszarze kursów, składających się z 

modułów, tematów i lekcji i kart lekcji, tworzenie indywidualnych loginów i haseł do zasobów 

platformy przez użytkowników, tworzenie poziomów dostępu co najmniej dla Ucznia/Studenta, 

Nauczyciela, Autora kursów, Managera, Administratora wraz z możliwością określenia dostępności 

konkretnych uprawnień dla każdego typu użytkownika, tworzenia raportów aktywności (dla 

pojedynczych użytkowników i globalnych), stworzenia systemu ocen, przyznawanych za 

wykonywanie poszczególnych ćwiczeń w ramach kursu. Platforma powinna posiadać możliwość 

tworzenia lekcji w formie standardowej oraz w formie fiszek, powinna zawierać formularze 

kontaktowe z administratorami platformy, platforma powinna pozwalać na ułatwienia dostępu dla 

osób słabowidzących (zwiększenie czcionki i kontrastu), platforma powinna być stworzona w oparciu 

o metodykę WYSIWYG lub analogiczną pozwalającą na bieżący podgląd efektu prowadzonych na 

platformie prac oraz tworzenie treści bez konieczności zaawansowanej znajomości języków 

programowania, platforma powinna posiadać możliwość dowolnego modyfikowania wyglądu 

zewnętrznego (layoutu) w tym przede wszystkim zmiany czcionki, kolorów, motywów, 

rozmieszczenia poszczególnych elementów systemu, platforma powinna umożliwiać kontakt z 

Nauczycielem lub administratorem za pośrednictwem komunikatora, przyznawanie odznak za 

ukończone aktywności, podział kursów na system tygodniowy i tematyczny, możliwość ochrony 

wybranych treści poprzez dodatkowe hasła i inne kryteria dostępu (np. uzależnienie dostępu do 

danej aktywności od ukończenia innej aktywności/osiągnięcia odpowiedniego wyniku itp.). Platforma 

powinna posiadać funkcjonalność zagnieżdżania w ramach kursów, które będą na niej tworzone 

tekstu, grafik w różnych formatach oraz filmów (w tym umieszczania ich bezpośrednio na serwerze, a 

także tworzenia linków do bezpośredniego odtwarzania z innych portalu, np. Youtube). Platforma 

powinna posiadać możliwość tworzenia/wykorzystywania w ramach kursów ankiet, baz danych, 

czatów, forum, głosowań, lekcji, słowników, warsztatów, wiki, zadań, a także pakietów SCORM oraz 

quizów o różnych rodzajach testów (m.in. dopasowania, eseju, krótkiej wypowiedzi, działań 

matematycznych, prawda/fałsz, przeciągnij i upuść, cloze – pytań zagnieżdżonych, rozwijanych list 

odpowiedzi, wyboru wielokrotnego itp.). Platforma powinna umożliwiać umieszczanie w kursach 

(jako osobnej aktywności) plików, linków, folderów itp. Platforma powinna obsługiwać język polski 

(szczególnie litery ze znakami diakrytycznymi), a także posiadać polskie menu oraz narzędzia pomocy 

dla autora kursu/nauczyciela itp. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji mapę platformy oraz przedstawienie layoutu (trzy wersje layoutów do 

wyboru, a jeśli żaden nie będzie spełniał oczekiwań Zamawiającego, przygotowanie autorskiego 



layoutu, uwzględniającego uwagi i potrzeby Zamawiającego). Udostępniona infrastruktura powinna 

być nową platformą lub niezależną częścią innej, istniejącej platformy, z zachowaniem pełni 

autonomii i zasad bezpieczeństwa (brak dostępu do jakichkolwiek zasobów platformy osobom 

nieupoważnionym, możliwość umieszczenia na niezależnym serwerze i pod nową domeną /nie jako 

subdomena Wykonawcy/). Zamawiający uzna zadanie za wykonane prawidłowo po przeprowadzeniu 

inspekcji funkcjonalności i zgodności z przedstawionym wcześniej i zaakceptowanym projektem. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania zadania będzie protokół zdawczo-odbiorczy. W ramach 

realizacji zamówienia Wykonawca nada uprawnienia administracyjne Zamawiającemu, by 

samodzielnie zarządzał kluczowymi zadaniami na platformie (np. tworzył konta użytkowników). 

CZĘŚĆ 3) Stworzenie kursów e-learningowych, dotyczących ochrony środowiska - 7 kursów, 

przedstawiających zagadnienia związane z ekologią w każdej gminie wchodzącej w skład LGD (1 kurs 

na każdą gminę), kursy te będą podzielone na moduły/lekcje/karty lekcji, z których uczestnicy zajęć 

będą mogli poszerzać swoją wiedzę, dotyczącą ochrony środowiska i obszaru objętego LSR, a także 

zamieszczać na niej wyniki badań, prac, analiz i wnioski poczynione przez grupy dzieci i młodzieży 

uczestniczące w zajęciach stacjonarnych. Celem kursów jest nie tylko poszerzanie wiedzy, ale też 

stworzenie miejsca, w którym uczestnicy zajęć stacjonarnych będą mogli wymieniać się 

doświadczeniami, porównywać wyniki badań i tworzyć wirtualną mapę ochrony środowiska na 

obszarze objętym LSR. Kursy powinny posiadać między innymi takie funkcjonalności:  kursy 

kompatybilne z funkcjonalnością zakupowanej przez Zamawiającego platformy e-learningowej, ilość 

kursów – 7. Kursy możliwe do dzielenia na mniejsze całości – np. lekcje, tematy, karty, składające się 

z materiału tekstowego, grafik i filmów, kursy możliwe do modyfikacji przez Zamawiającego (np. 

zmiana formatu kursu z tematycznego na tygodniowy, edycja kart i konfiguracji lekcji i innych 

aktywności itp.), kursy powinny składać się z różnych aktywności, co najmniej lekcji, quizów, zadań, 

forum, linków itp. Powinny być kompatybilne z systemem ocen i odznak zaimplementowanym w 

platformie e-learninowej, powinny pozwalać na zbieranie informacji o pracy użytkowników (np. 

osiąganych przez nich wynikach, czasie spędzonym przed komputerem). Powinny posiadać możliwość 

samodzielnej rozbudowy treści i form szkoleniowych przez Zlecającego oraz system informacji 

zwrotnych zarówno do uczestnika, jak administratora (np. o ukończeniu szkolenia). Treści 

merytoryczne kursów zostaną dostarczone w ramach CZĘŚCI 1 całego zadania, a program kursu, na 

podstawie którego będą tworzone treści w ramach CZĘŚCI 7 zadania. Wykonawca przed 

przystąpieniem do prac powinien przedstawić Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację, plany 

kursów, zawierające w szczególności tzw. blueprint (plan kursu e-learningowego/blended 

learningowego, posiadający między innymi opis kursu, cele ogólne, cele szczegółowe, 

zadania/ćwiczenia/rodzaj zaangażowanych narzędzi), a także mix mapę, obrazującą rodzaje 

aktywności online oraz offline (realizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży będą miały 

charakter blended learningowy), ich powiązania oraz zależności metodyczne oraz merytoryczne. 

Kursy winny mieć charakter autorski, a Wykonawca powinien posiadać do nich pełne prawa 

autorskie, gdyż w ramach realizacji zamówienia przewiduje się przekazanie praw autorskich 

Zamawiającemu. 

CZĘŚĆ 4) Zakup materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć z 

ochrony środowiska – 3 komplety. W kompletach będą znajdowały się co najmniej zestawy 

doświadczalne do badania wody, deszczomierz, zestaw do filtrowania wody, model-symulator obiegu 

wody, pakiet do badania azotanów wody i gleby, zestaw doświadczalny do badania gleby, przyrząd 

do zbierania próbek gleby, zestaw z czego powstają gleby, zestaw do badania powietrza, 



elektroniczna stacja meteorologiczna, tablice dydaktyczne (2 szt. na komplet – tematyka tablic 

powinna być bezpośrednio związana z programem zajęć tworzonym w ramach CZĘŚCI 7 Zamówienia, 

dokładną tematykę tablic Zamawiający poda Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację 

Zamówienia). Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe powinny być nowe. Tablice powinny być w 

języku polskim. Zamawiający uzna zadanie za spełnione po inspekcji kompletności zestawów i 

podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

CZĘŚĆ 5) Zakup komputerów przenośnych, trzy sztuki, o minimalnych parametrach: procesor min. 

dwurdzeniowy powyżej 3GHz i 4MB cache,  pamięć RAM min. 8GB, dysk twardy SDD min. 256GB i 

drugi dysk SATA 5400obr. min. 800GB, nagrywarka CD/DVD, ekran LED, karta graficzna min. 2048MB 

pamięci własnej, głośniki stereo i mikrofon, kamera internetowa, łączność bezprzewodowa min. w 

oparciu o protokół 802.11 a/b/g/n/ac, port HDMI, co najmniej 3 wejścia USB w tym co najmniej jedno 

USB 3.1, czytnik kart pamięci, wejście LAN (RJ45), bateria min. 2750mAh, oprogramowanie Windows 

10 PRO (64bit) lub nowsze, port Kensington Lock, gwarancja min. 24 m-ce (preferowana NBD), 

pierwsze uruchomienie i konfiguracja po stronie Oferenta. Komputery powinny być nowe, posiadać 

klawiatury i system operacyjny w języku polskim. Zamawiający uzna zadanie za spełnione po inspekcji 

zgodności dostarczonego sprzętu ze specyfikacją. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania zadania 

będzie protokół zdawczo-odbiorczy. 

CZĘŚĆ 6) Szkolenie z obsługi systemu e-learningowego dla prowadzących zajęcia, dotyczące ochrony 

środowiska. Szkolenie min. czterodniowe (min. 32h dydaktyczne, w jednym dniu szkoleniowym 8h 

dydaktycznych). Zakres szkolenia powinien obejmować w szczególności zagadnienia: e-learning w 

edukacji, budowa kursu e-learningowego, plan szkolenia e-learningowego i jego wykorzystanie w 

nauczaniu blended learningowym, obsługa platformy e-learningowej, analiza pracy uczestników 

szkoleń e- oraz blended learningowych. Wykonawca winien być gotowy przeprowadzić szkolenie w 

czasie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin szkolenia, wyznaczony przez 

Zamawiającego może obejmować każdy dzień tygodnia w godzinach pomiędzy 7:00, a 20:00. 

Szkolenie będzie prowadzone na obszarze objętym LSR Trzy Doliny. Przed przystąpieniem do 

realizacji szkolenia Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji narzędzia, 

badające postęp w zdobywaniu wiedzy i umiejętności (pretest i posttest, zadania praktyczne itp.), 

których zakres będzie zgodny z programem szkolenia.  

CZĘŚĆ 7) Przygotowanie autorskiego programu zajęć. Program zajęć powinien dotyczyć zagadnień 

związanych z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru objętego LSR Trzy Doliny. 

Ilość godzin realizowanych w ramach programu – 30. Zagadnienia obligatoryjne: ochrona wód, 

powietrza, gleby, chroniona fauna i flora, zmiany klimatyczne. Program powinien zawierać: opis treści 

nauczania, rozkład materiału, metody pracy, przebieg zajęć, narzędzia pracy, ewaluacje, sprawdziany. 

W ramach realizacji zlecenia Wykonawca przekazuje prawa autorskie do programu Zamawiającemu, 

stąd Wykonawca powinien dysponować pełnią praw autorskich do programu. Program musi zostać w 

pełni zaakceptowany przez Zamawiającego, by usługa została uznana za wykonaną prawidłowo. 

3) Informacje o sposobie upublicznienia postępowania ofertowego: 

Zapytanie zostało upublicznione w dniu 16.07.2018 roku o godz. 07:55 na portalu 

ogłoszeniowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/) pod numerem 03/16/07/2018 

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/


Zapytanie zostało także upublicznione w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie 

internetowej (www.mastermind.edu.pl).  

 

4) Kryterium wyboru ofert: 

a) Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

następujących kryteriów: 

i. Cenna netto wykonania zamówienia (PLN) – waga 60%, 

ii. Czas realizacji zamówienia – waga 25% 

iii. Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania – waga 15% 

(szczegółowy opis spełnienia kryterium poniżej)  

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

c) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez przyznanie punktów 

za spełnienie kryterium ceny netto, czasu realizacji zamówienia oraz kwalifikacji osób 

zaangażowanych w realizację zadania. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za 

najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość 

punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące: 

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

 Oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów; 

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

wedle następującej formuły arytmetycznej: 

  (X/Y) x 60, gdzie: 

 X = najniższa cena, 

 Y = cena ocenianej oferty 

ii. Kryterium „czas realizacji zamówienia”: 

 Czas jest liczony od daty, kiedy upływa termin składania ofert do daty 

wskazanej w ofercie, jako ostateczny termin realizacji całego 

zamówienia, 

 Punkty liczone są w wedle następującej formuły arytmetycznej: 

(X/Y) x 25, gdzie: 

X = najniższa ilość dni na realizację zamówienia, 

Y = ilość dni na realizację zamówienia w ocenianej ofercie 

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

 Punkty przyznawane są za przedstawienie w ofercie dodatkowych 

kwalifikacji osoby, pełniącej funkcję Autora kursów e-learningowych, 

 Każde zaświadczenie/certyfikat, potwierdzający ukończenie 

dodatkowych form doskonalenia jest równe wadze 5% (5 pkt.), przy 

czym za spełnienie kryterium oferent może otrzymać maksymalnie 

15% (15 pkt.), 

 Oferent starający się o uzyskanie punktów w ramach kryterium 

powinien dołączyć do oferty maksymalnie 3 dokumenty, nie 

pozostawiając Zamawiającemu dowolności, które z nich uznać za 

podlegające ocenie spełnienia kryterium (np. poprzez dostarczenie 

większej ilości dokumentów), 

 Do spełnienia kryterium nie wlicza się zaświadczeń obligatoryjnych, o 

których mowa w opisie kwalifikacji osób zaangażowanych w 

http://www.mastermind.edu.pl/


realizację zamówienia, stanowiących warunek konieczny 

dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Aby spełnić kryterium, 

Oferent powinien dołączyć do oferty zaświadczenia dotyczące innych 

form doskonalenia niż wskazane, jako obligatoryjne, dopuszczające 

do udziału w postępowaniu. Zaświadczenia powinny dotyczyć form 

doskonalenia związanych z e-learningiem/blended learningiem i 

powinny być wystawione przez instytucje szkoleniową (np. placówkę 

kształcenia ustawicznego, placówkę/firmę posiadającą wpis do 

Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dotyczyć szkoleń, realizowanych 

za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, realizowanych przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – np. w ramach Akademii 

PARP itp.) 

 

5) Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego: 

 
Lp. 

 
Nazwa i 

adres 
Oferenta 

 
Wartość 

oferty 
netto/brutto 

 
Ilość dni na 
realizację 

zamówienia 

 
Ilość 

dokumentów 
dodatkowych 
(kryterium 3) 

 
Data 

wpływu 
oferty 

 
 

Uzyskana 
ilość 

punktów 

 
Komentarz 

 
1. 

 
AGAWA 

Agata 
Wachowiak 
ul. Karpia 19 

lok. 144, 
61-619 
Poznań 

 

 
140 500,00 zł 

netto 
(172 815,00z

ł brutto) 

 
21 dni 

 
3 

 
20.07.2018 

roku 

 
 
 
 

100 pkt. 
 

Najkorzystni
ejsza oferta 

 

6) Oświadczenia oferentów: 

Na etapie realizacji postępowania Wykonawcy złożyli stosowane oświadczenia, w tym o 

braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 

 

7) Wyniki postępowania: 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę: 

AGAWA Agata Wachowiak, ul. Karpie 19 lok. 144, 61-619 Poznań. 

 

8) Data sporządzenia protokołu:  

24.07.2018 roku. 

 

9) Osoba odpowiedzialna za postępowanie, sporządzająca protokół oraz zatwierdzająca wynik 

postępowania: 

Wojciech Elszyn – właściciel przedsiębiorstwa Alfabiznes Wojciech Elszyn/Zamawiający 

 

10) Załączniki do protokołu: 

- potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na portalu ogłoszeniowym ARiMR, 



- złożone oferty, 

- oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez 

osobę wykonującą czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział 

w procesie oceny ofert. 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów 

rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez 

Zamawiającego wykonawcy do realizacji usług w ramach zamówienia 03/16/07/2018.  

 

2. Jako zamawiający oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia:  

 

a) z podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci),  

b) z podmiotem, któremu zostało udzielone zamówienie (AGAWA Agata Wachowiak, ul. 

Karpie 19 lok. 144, 61-619 Poznań), nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

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

pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

    Sporządził i zatwierdził: Wojciech Elszyn - Zamawiający 

         

         


