
 
 

 

Gdańsk, dnia 12.04.2018 r. 

 

LEARNETIC S.A. 

 

Dynamiczna firma, z dużym doświadczeniem i bogatą gamą produktów, działająca  

na rynku globalnym, zajmująca się tworzeniem i sprzedażą zaawansowanych  

rozwiązań z zakresu nowych technologii w obszarze szeroko rozumianej edukacji  

realizuje projekt pod nazwą: „Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego 
ukierunkowanego zawodowo dla obszaru Turystyczno gastronomicznego (IX), dla grup 
zawodów: hotelarsko – gastronomiczno – turystycznej oraz spożywczej.”, dalej jako 
„Projekt”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

W ramach realizowanego projektu Learnetic S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie 

nagrań sekwencji audio.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nagrań audio z wypowiedziami lektora w języku 
angielskim. Teksty sekwencji w języku angielskim do wykonania nagrań audio  
z wypowiedziami lektorskimi będą dostarczone przez zamawiającego. Nagrania audio muszą 
być wykonane przez profesjonalnego lektora, którego ojczystym językiem jest język angielski 
(british English). Nagrania posłużą do stworzenia cyfrowych materiałów edukacyjnych 
wspierających naukę języka angielskiego branżowego. 

Zamówienie obejmuje wykonanie 37 sekwencji audio. Przez sekwencję rozumie się nagranie 
wypowiedzi lektora podzielone na części i zapisane w osobnych plikach mp3. 

Tekst do wykonania 1 sekwencji średnio składa się z 490 słów, czyli około 2060 znaków bez 
spacji. Teksty do wykonania sekwencji zostaną podane wykonawcy przez zamawiającego po 
podpisaniu umowy. Zamawiający załącza dla przykładu plik z tekstem sekwencji. 

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zamawiającemu w formie cyfrowej jako pliki  
w formatach mp3 i ogg. 

 

Wymagania 

W nagraniach dźwiękowych nie mogą być słyszalne odgłosy nie będące przedmiotem 
nagrania (odgłosy tła, szumy). Do nagrania zaangażowany powinien zostać profesjonalny 
lektor zatrudniony przez studio nagraniowe lub bank głosów. Profesjonalnych lektorów 
powinny cechować wzorcowe umiejętności mówienia w języku angielskim: nienaganna 
wymowa i akcent. Językiem ojczystym lektorów powinien być język angielski (british english). 
Profesjonalnego lektora cechować powinny: poprawna dykcja oraz artykulacja, brak wad 
wymowy, doświadczenie w naczytywaniu voicecover’ów do produkcji telewizyjnych, 
filmowych, radiowych lub edukacyjnych. 



 
 

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  

1 miesiąca licząc od daty dostarczenia tekstów sekwencji przez zamawiającego.  

2. Orientacyjny czas przekazania sekwencji do nagrania – czerwiec 2018. 

3. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjęta będzie data dostarczenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, po naniesionych poprawkach po 
konsultacjach z ekspertami Zamawiającego oraz po weryfikacjach ekspertów MEN, wraz 
z pełną dokumentacją oraz podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń protokół 
odbioru.   

4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia wykonany bez 
jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku 
odbioru, Zamawiający będzie uprawniony do: 

1) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na 
usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad; 

2) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.   

5. Miejsce wykonania (dostarczenia) przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego. 

 

Oferty na powyższe zapytanie przyjmujemy do dnia  23.04.2018 roku.  
Prosimy o składanie odpowiedzi na zapytanie o cenę osobiście, pocztą lub przez kuriera na 

adres Learnetic  S.A.  ul. Azymutalna 9, Gdańsk, w godzinach 8.00-16.00  lub na adres 

mailowy: praca@learnetic.com 

Złożona oferta powinna zawierać: 

 dane wykonawcy, 

 datę sporządzenia, 

 data ważności oferty, 

 łączną cenę netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, tj. na 

wykonanie 37 sekwencji audio – nagrania lektorskie w języku angielskim, ze 

wskazaniem podatku VAT. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Przykładowy tekst  sekwencji 

 


