ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2.3.2/POIR/2017
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OPRACOWANIU NOWEGO WYROBU PN.
„OPRACOWANIE NARZĘDZI EDUKACYJNYCH LEO ENGLISH EXPLORERS Z INNOWACYJNĄ APLIKACJĄ
WSPOMAGAJĄCĄ PROCES DYDAKTYCZNY DZIECI W WIEKU 10-11 LAT DO NOWEGO POZIOMU
METODY LEO ENGLISH®”

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach postępowania opartego na zasadzie
konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje
dla MŚP”. (Wybór Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla
MŚP” dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu).

1. Zamawiający
„Leader School” Katarzyna Rojkowska
ul. Wierzbowa 21
90-227 Łódź
NIP: 9481807949
REGON: 672027033
2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe
3. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP”, w szczególności zgodnie z
zapisami „Instrukcji dla Wnioskodawców dotyczącej wyboru wykonawcy usług”.
Warunkiem podpisania umowy z wybranym Oferentem będzie podpisanie przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu w ramach podziałania 2.3.2 „Bony na
Innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

4. Data ogłoszenia zapytania ofertowego
12.06.2017r.
5. Termin i miejsce złożenia oferty
5.1 Oferty należy składać w wersji papierowej osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
„Leader School” Katarzyna Rojkowska
ul. Wierzbowa 21
90-227 Łódź
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2017 r. do godz. 15:00. Oferty
złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia
oferty.
5.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2017 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
5.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.4 Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5.5 W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści składanych ofert.
6. Sposób uzyskania informacji dotyczącej zapytania
Katarzyna Rojkowska
e-mail: projekty@leaderschool.pl
tel.: 42 655 50 90
7. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien sporządzić ofertę zgodnie ze wzorem z załącznika nr 3 do niniejszego zapytania
w języku polskim, w formie pisemnej lub na komputerze i podpisać ją w sposób nieścieralny;
oferta powinna zostać umieszczona w zabezpieczonej (zamkniętej) kopercie i opisana w sposób
następujący: „Oferta na wybór wykonawcy usługi pn. Opracowanie narzędzi edukacyjnych Leo
English Explorers z innowacyjną aplikacją wspomagającą proces dydaktyczny dzieci w wieku
10-11 lat do nowego poziomu metody Leo English®. Nie otwierać do 22.06.2017 r. do godziny
15:30”
Do przygotowania oferty właściwy będzie formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania.

8. Termin związania ofertą
Oferent składający ofertę na wykonanie usługi będzie nią związany minimum do 31 grudnia 2017
roku.
9. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 95 pkt. (95%)
2. Termin realizacji zamówienia – 5 pkt. (5%)
9.1 Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pi = C min/Ci x 95 , gdzie
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich
oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”
P – maksymalna liczba punktów w kryterium „cena”
9.2 Liczba punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie przyznawane według
poniższego schematu:
Termin realizacji zamówienia określany jest na potrzeby niniejszego postępowania od dnia
zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia krótszy niż 15 miesięcy - 5 pkt. Termin realizacji
zamówienia równy lub dłuższy niż 15 miesięcy - 0pkt.
Maksymalna do uzyskania w postępowaniu liczba punktów wynosi 100. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach
powyższych kryteriów.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent
pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie
zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
10. Opis przedmiotu zamówienia
10.1
Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na stworzeniu nowego wyrobu dla
firmy „Leader School” Katarzyna Rojkowska – narzędzia edukacyjnego w postaci aplikacji
mobilnej wspomagającej proces dydaktyczny, obsługującej system iOS i Android wraz z
materiałami dydaktycznych w postaci zintegrowanego z aplikacją podręcznika i zeszytu ćwiczeń
do kolejnego poziomu edukacyjnego nauki języka angielskiego metodą „Leo English®” –
EXPLORERS dla dzieci w wieku 10-11 lat. Rezultat wykonanej usługi zostanie wdrożony do
prowadzonej działalności gospodarczej Zamawiającego.

10.2 W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona/przeprowadzi/przygotuje:
1. przygotowanie aplikacji mobilnej, w tym stworzenie/przeprowadzenie/zakup:
a) głównej architektury systemu aplikacji (wraz z użytecznym interfejsem spójnym ze
wszystkimi modułami oraz bazę danych) z możliwością:
 rozpoznawania wielu markerów Augmented Reality,
 modułem wyświetlania wideo, połączonym z:
 modułem obsługującym tekst czytany przez lektora ok. 90 sekundowy
(połączenie 3, 30-sekundowych filmów z serwisów stockowych)
 modułem obsługującym tekst czytany lektora do filmów (ww.) wraz z
wyświetlaniem tekstu na ekranie,
 słowniczkiem z najważniejszymi słówkami z czytanego wcześniej tekstu z polskim
tłumaczeniem oraz lektorem wypowiadającym wszystkie słowa.




modułem wyświetlania modeli trójwymiarowych wraz z interakcjami,
modułem powtórek (system cyklicznych przypomnień z możliwością wykonywania zadań
z użyciem wprowadzonych fraz)
aplikacji na urządzenia mobilne – smartfony obsługujące system iOS i Android (wraz z
publikacją w oficjalnym sklepie Google Play)

b) niezbędnych licencji w wersjach pozwalających na komercjalizację produktu, zdjęć,
filmów
c) jednego kompletu 50 fiszek edukacyjnych („grammar card”) z wykorzystaniem
Augmented Reality – wspomagających proces nauki czasowników nieregularnych w
języku angielskim; (10 animacji przedstawiających nieregularne czasowniki zastosowane
do 5 różnych modeli trójwymiarowych, tzn. 5 modeli 3D po 10 animacji każdy – razem 50
animacji uruchamianych fiszkami)
d) testów użyteczności i wrażeń użytkowników stworzonego interfejsu;
e) testów wydajnościowych i funkcjonalnych systemu na różnych urządzeniach mobilnych
obsługujące system iOS i Android.
2. metodyczną/merytoryczną stronę produktu/wyrobu, w tym:
a) opracowanie merytoryczne podręcznika (1 sztuka) i zeszytu ćwiczeń (1 sztuka),
b) wybór językowych i wykonanie ich nagrań przez lektora do aplikacji mobilnej,
c) wybór treści językowych i wykonanie ich nagrań przez lektora do aplikacji mobilnej,
d) wybór treści językowych do filmów i wykonanie/zakup nagrań wideo na potrzeby aplikacji
mobilnej.
3. graficzną stronę opracowania produktu/wyrobu, w tym:
a) przygotowanie ilustracji do podręcznika, zeszytu ćwiczeń i aplikacji mobilnej,
b) wybór i opracowanie zdjęć do podręcznika, zeszytu ćwiczeń i aplikacji mobilnej,
c) projekt graficzny okładki,
d) przygotowanie layoutu podręcznika i zeszytu ćwiczeń,
e) przygotowanie materiałów do druku.

4. korektę redakcyjną materiałów edukacyjnych
10.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Aplikacja na urządzenia mobilne:














ma wspomagać i zwiększyć efektywność procesu nauki języka angielskiego u dzieci w
wieku 10-11 lat uczących się metodą „Leo English®”; musi posiadać interfejs dedykowany
grupie wiekowej 10-11 lat, zgodny z grafiką stosowaną w metodzie „Leo English®”;
powinna móc obsłużyć min. 60 markerów (50 markerów obsługujących czasowniki
nieregularne i 10 markerów obsługujących moduł wideo wraz z tekstem lektorskim);
powinna umożliwiać dziecku nabycie znajomości 50 czasowników nieregularnych;
wprowadzonych w materiale dydaktycznym, zapisanych w formie markerów w zeszycie
ćwiczeń (3 formy czasownika – infinitive, past tense, past participle) poprzez
wyświetlenie animacji obiektu 3D (1 animacja dla 1 czasownika) i odtworzenie nagrania
audio z odmianą czasowników; obiekt 3D ma odzwierciedlać czasownik (postać, zwierzę
itp.), do obiektu ma być dołączone nagranie jego poprawnej wymowy oraz użyciem
każdego czasownika w poprawnie zbudowanym zdaniu (lektor); Obiekt 3D powinien
zanimowany; Łączni musi powstać minimum 5 obiektów 3D obsługujących po 10 fiszek
każdy (po 10 animacji do 1 obiektu 3D, odpowiednio 1 animacja do każdego czasownika
nieregularnego),
powinna umożliwić dziecku w wieku 10-11 lat rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu
w zakresie języka angielskiego dzięki zawartym ćwiczeniom w każdym rozdziale w
podręczniku (10 markerów) – po skierowaniu kamery na marker pojawi się menu z
którego uczeń będzie mógł wybierać rodzaj aktywności:
tekst czytany przez lektora z wyświetlanym filmem wideo zakupionym w serwisie
stockowym (czas trwania około 60-90 sekund, łącznie mogą być połączone 2-3 filmy)
tekst czytany przez lektora wraz z filmem i napisami w języku angielskim na ekranie
telefonu,
słowniczek z polskim tłumaczeniem angielskich wyrazów, obrazem słowa oraz nagraniem
poprawnej wymowy lektorskiej;
powinna umożliwić dziecku minimum trzykrotne powtórzenie nowowprowadzanego
słownictwa w odstępach czasu poprzez rozwiązanie 4 zadań z wprowadzonymi formami
czasownika dzięki wprowadzonemu modułowi przypomnień oraz możliwości powtórek (4
rodzaje ćwiczeń analogiczne dla każdego czasownika);
powinna zawierać nagrania dla nauczyciela - nagrania lektorskie do ćwiczeń, odgłosy,
muzykę (do każdego z rozdziałów).

b) Merytoryczne opracowanie materiałów – podręcznika, zeszytu ćwiczeń i aplikacji
mobilnej:



powinno być zgodne z podstawą programową języka angielskiego dla dzieci w wieku 1011 lat,
powinno być spójne z metodyką stosowaną w innych poziomach „Leo English®”,



nagrania audio i wideo dla wybranych treści językowych i merytorycznych powinny być
dostarczone zgodnie z ustalonym formatem wspieranym przez środowisko aplikacyjne.

c) Graficzne opracowanie materiałów – podręcznika i zeszytu ćwiczeń:
 powinny być zgodne z grafiką opracowaną i stosowaną do tej pory w metodzie „Leo
English®”,
 podręcznik i zeszyt ćwiczeń powinny mieć spójny layout,
 podręcznik i zeszyt ćwiczeń powinny składać się z okładki i stron wstępnych,
 podręcznik powinien zawierać 106 stron+okładka o wysokości 26 cm i szerokości 21 cm
 zeszyt ćwiczeń powinien zawierać 76 stron+ okładka o wysokości 26 cm i szerokości 21
 szata graficzna podręcznika powinna być w kolorze,
 szata graficzna zeszytu ćwiczeń powinna być w czerni-bieli;
 podręcznik powinien zawierać około 450 ilustracji 2D i około 150 zakupionych zdjęć w
kolorze,
 zeszyt ćwiczeń powinien zawierać około 200 czarno-białych ilustracji 2D oraz około 50
zakupionych czarno-białych zdjęć,
 materiały (zarówno podręcznika, jak i zeszyt ćwiczeń) powinny zawierać po min. 6
rozdziałów (unitów), a każdy unit po 10 lekcji,
 opracowanie graficzne ma obejmować skład i łamanie obu publikacji,
 każdy z 6 rozdziałów (unitów) musi być graficznie wyodrębniony (np. poprzez
zastosowanie innej kolorystyki, charakterystycznej dla danego rozdziału grafiki, etc.). W
projekcie publikacji Wykonawca powinien zaplanować w miejsce na umieszczenie
markerów, które będą odsyłały ucznia do ćwiczeń w aplikacji mobilnej,
 w podręczniku powinny być po 1-2 markery w każdym unicie (10 markerów),
 w zeszycie ćwiczeń powinno być 50 markerów utrwalających naukę czasowników
nieregularnych,
 podręcznik i zeszyt ćwiczeń ma w sposób przejrzysty przekazywać zamieszczone w niej
treści; grafiki mają pomagać odbiorcom zrozumieć jej treść oraz nadać publikacjom
atrakcyjność wizualną.
d) Redakcja i korekta językowa - korekta zostanie przeprowadzona trzykrotnie: przed
złamaniem tekstu na wersji word (1 korekta) oraz po złamaniu (2 i 3 korekta).
10.3 Zakres usługi badawczo-rozwojowej:
Zadanie 1 Przygotowanie wstępnej i końcowej wersji aplikacji kompatybilnej z powstałymi
materiałami dydaktycznymi wraz z jej publikacją w oficjalnym sklepie Android (Google Play).
Zadanie 1 powinno uwzględniać udział min. 20 osób testujących wskazanych przez
Zamawiającego, wybranych w sposób zapewniający, że będą oni reprezentatywni dla populacji
użytkownika końcowego.
Zadanie 2 Merytoryczne przygotowanie materiałów dydaktycznych – książki, zeszytu ćwiczeń i
aplikacji mobilnej
Zadanie 3 Graficzne przygotowanie materiałów dydaktycznych – książki i zeszytu ćwiczeń

Zadanie 4 Redakcja i korekta językowa (3-krotna) materiałów edukacyjnych
Oferent powinien wskazać szczegółową specyfikację kosztów usługi i uzasadnienia wysokości
wskazanych w ofercie kosztów, jak również niezbędności podniesienia danego kosztu/realizacji
danego zadania w kontekście realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów.
11. Termin realizacji zamówienia
Maksymalny czas realizacji usługi - 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy
12. Zamówienia częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
13. Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w postępowaniu
Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający następujące kryteria:
1. Wykonawcą usługi mogą być tylko jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:
1.1 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
1.2 jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.);
1.3 instytuty badawcze;
1.4 międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1.5 Polska Akademia Umiejętności;
1.6 inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt od a) do e), będące organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia
KE nr 651/2014; posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną
kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania
nauki.
lub
1.7 spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016., poz. 1842, z późn. zm. ) lub spółki celowej jednostki
naukowej;
1.8 centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym;

1.9 przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z
dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1710, z późn. zm.)
1.10 akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratoria przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.).
14. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Wykonawca usługi nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. 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 Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % 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.
15. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
15.1 Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
15.2 Wypełnione Oświadczenie o kryteriach dostępu, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
15.3 Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
16. Pozostałe informacje
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałym Oferentom
szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia,
2) zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania,
3) unieważnienia postępowania,
4) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
5) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego.
Złożenie oferty przez oferenta nie stanowi zawarcia umowy między Zleceniodawcą a oferentem.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych
w tej ustawie.
Załączniki:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
2. Oświadczenie o kryteriach dostępu
3. Wzór formularza oferty

Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
data……………………
Wykonawca/pieczątka: ……………,
NIP …………………………………………………
REGON …………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2.3.2/POIR/2017 w sprawie zamówienia usługi polegającej
na opracowaniu nowego wyrobu - aplikacji pn. „Opracowanie narzędzi edukacyjnych Leo English
Explorers z innowacyjną aplikacją wspomagającą proces dydaktyczny dzieci w wieku 10-11 lat do
nowego poziomu metody Leo English®” oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
..............................................................................................
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o kryteriach dostępu

data ……………………
Wykonawca/pieczątka: ……………,
NIP …………………………………………………
REGON …………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2.3.2/POIR/2017 w sprawie zamówienia usługi polegającej
na opracowaniu nowego wyrobu - aplikacji pn. „Opracowanie narzędzi edukacyjnych Leo English
Explorers z innowacyjną aplikacją wspomagającą proces dydaktyczny dzieci w wieku 10-11 lat do
nowego poziomu metody Leo English®” oświadczam(y), że:
- posiadamy status…………………………………………..lub………….( wypełnić) o których mowa w art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., podlegamy ocenie jakości działalności naukowej / badawczorozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i posiadamy ocenę …. (
co najmniej ocenę B).
- posiadamy odpowiednie zasoby osobowe i rzeczowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.

..............................................................................................
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3. Wzór formularza oferty

......................................................
(miejscowość, data)
ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa

„Leader School” Katarzyna Rojkowska

NIP

9481807949

Adres
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu (jeśli dotyczy)
Kod pocztowy

OFERENT:
Pełna nazwa jednostki naukowej
Rodzaj jednostki naukowej (np. podstawowa
jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu
statutu tej uczelni; jednostka naukowa Polskiej
Akademii Nauk; instytut badawczy;
międzynarodowy instytut naukowy utworzony na
podstawie odrębnych przepisów, działający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Polska
Akademia Umiejętności, inna jednostka
organizacyjna niewymieniona powyżej, będąca
organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt
83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, spółki celowe
uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U z 2016., poz. 1842, z późn. zm. ) lub spółki
celowej jednostki naukowej; centra transferu
technologii uczelni, o których mowa w art. 86
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym; przedsiębiorcy posiadający status
centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu
ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1710, z późn. zm.),
akredytowane laboratoria (posiadające

m. Łódź
m. Łódź
Łódź
Wierzbowa
21
90-227

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratoria przez podmioty
wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016
r., poz. 655, z późn. zm.)
NIP
Adres i dane kontaktowe:
Województwo
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu( jeśli dotyczy)
Kod pocztowy
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Kategoria naukowa Oferenta, o której mowa w
art.42 ust.3 ustawy o zasadach finansowania
Data sporządzenia oferty
Data ważności oferty
Termin wykonania usługi (licząc od dnia podpisania
umowy z Wykonawcą)
Podpis i pieczęć Oferenta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2.3.2/POIR/2017 w sprawie zamówienia usługi polegającej
na opracowaniu nowego produktu/wyrobu pn. „Opracowanie narzędzi edukacyjnych Leo English
Explorers z innowacyjną aplikacją wspomagającą proces dydaktyczny dzieci w wieku 10-11 lat do
nowego poziomu metody Leo English®” przedstawiamy warunki oferty:

NAZWA
ZADANIA

Specyfikacja
cząstkowych kosztów
usługi
Zadanie 1. Przygotowanie wstępnej
i końcowej wersji aplikacji
kompatybilnej z powstałymi
materiałami dydaktycznymi wraz z
jej publikacją w oficjalnym sklepie
Android (Google Play).
1.1
1.2
1.3

Cena
netto

VAT

Cenna
brutto

Uzasadnienie kosztu i jego związek
z realizowanych projektem

1.4
.......
......
Zadanie 2. Merytoryczne
przygotowanie materiałów
dydaktycznych – książki, zeszytu
ćwiczeń i aplikacji mobilnej
2.1
2.2
2.3
2.4
.....
......
Zadanie 3. Graficzne przygotowanie
materiałów dydaktycznych – książki
i zeszytu ćwiczeń
3.1
3.2
3.3
3.4
.....
.......
Zadanie 4. Redakcja i korekta
językowa (3-krotna) materiałów
edukacyjnych
4.1
4.2
4.3
4.4
.....
.....
ŁĄCZNIE:

Oświadczenie Oferenta:
1. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nasza oferta
zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.
2. Oświadczam/Oświadczamy, że określone w ofercie wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zapytania ofertowego nie będzie podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie warunkowej.
3. Oświadczam/Oświadczamy, że zawarte w Zapytaniu Ofertowym warunki wykonania i zakres usługi
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się do ich realizacji w terminie wskazanym w
Ofercie.

4. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

........................................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty
.........................................................................................
Stanowisko służbowe
.........................................................................................
Data i podpis

