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Znak  sprawy BOE.2261.RPO.02.2016                                                            Bytom, dnia 23.11.2016 r.    

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
                                                       

 
Bytomski Ośrodek Edukacji w związku z realizacją projektu 
„Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu” 

 realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i 
średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Wykonanie usługi instalacji, konfiguracji  oraz administrowania platformą Moodle na potrzeby  projektu 
„Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu” 

 
I. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dwie części: 

CZĘŚĆ 1 - skonfigurowanie i zainstalowanie platformy Moodle na serwerze Zamawiającego. Planuje się, ze  
z platformy będzie korzystać ok. 400 osób.  
 
W ramach części 1   zamawiający oczekuje wykonania następujących czynności:  

1. Wdrożenie platformy e-learning Moodle  
2.  Instalacja na serwerze zamawiającego,  
3. Optymalizacja ustawień Moodle  
4. Opracowanie szablonu graficznego  
5. Opracowanie instrukcji obsługi Moodle  

Czas wykonania części 1 – do 15 grudnia 2016 r. 
 
CZĘŚĆ 2 - Wsparcie techniczne przez okres 12 miesięcy od momentu zakończenia wdrażania,  
W ramach części 2   zamawiający oczekuje wykonania następujących czynności:  

1. Zakładanie kont na platformie 
2. Analiza aktywności uczniów na platformie i opracowywanie raportów 
3. Umieszczanie kursów na platformie 
4. Współpraca z osoba prowadzącą szkolenie dla nauczycieli poświęcone pracy na platformie  

Czas wykonania części 2 – od 15 grudnia 2016 do 31.12.2017 r. ( z przerwą wakacyjną)  
 

II. OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ NA OBIE CZĘŚCI LUB NA CZĘŚĆ WYBRANĄ. Oferty należy składać na 
wzorach formularzy ofertowych – ZAŁĄCZNIK NR 1  dla części 1 oraz ZAŁACZNIK NR 2 dla części 
2. 

III. Formularz ofertowy (ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 )  zawierający ofertę cenową należy przesłać w terminie do 
dnia  01 grudnia 2016 r. do godziny 10.00 na adres mailowy:  boe@boe.edu.pl  
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IV. Do składania aplikacji zapraszamy osoby lub instytucje, które dysponują osobami, które spełniają 
następujące wymagania formalne: 

1. Posiadają wykształcenie wyższe informatyczne  

2. Posiadają doświadczenie w konfigurowaniu i zakładaniu platform e-learningowych – wykonawca 
musi wykazać się co najmniej dwiema konfiguracjami (dotyczy części 1) 

3. Posiadają doświadczenie w administrowaniu platform e-learningowych – wykonawca musi wykazać 
się co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w okresie ostatnich 7  lat w administrowaniu 
platformami e-learningowymi (dotyczy części 2) 

V. Kryteria oceny złożonych ofert: 

1. Cena oferty – 100%. 

Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków łączne zaangażowanie 
Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 276 godz. miesięcznie. 

V. Informacje dodatkowe: 

1) Osobą uprawiona do kontaktów jest: Joanna Kołtowska, Tel. 32 281 33 68 
2) Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta 
najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie 
może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty. Postępowanie może zostać unieważnione bez 
podania przyczyn.  
 

VI.  Po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć:   

1) aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS (jeśli dotyczy) 
2) kserokopie dokumentów potwierdzajacych wykształcenie oraz doświadczenie  
 

ZAŁACZNIKI: 
ZAŁĄCZNIK NR 1- FORMULARZ APLIKACYJNY DLA CZĘŚCI 1 
ZAŁĄCZNIK NR 2- FORMULARZ APLIKACYJNY DLA CZĘŚCI 2 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………. 
                                                                                  ( podpis Zamawiającego) 

 
 


