Gdańsk, dnia 09.04.2018 r.
Zamawiający:
„LEARNETIC” SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
NIP: 5842705459
Zapytanie o cenę
W związku z realizacją projektu „Stawiamy na Edukację”, realizowanego w ramach działania 3.2
Edukacja ogólna, poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
„LEARNETIC” SA zamierza udzielić zamówienia na usługi merytorycznego opracowania pytań
konkursowych z matematyki, informatyki i języka angielskiego na 3 poziomach edukacyjnych w
formie materiału interaktywnego, zwane dalej „usługami” lub „testami” oraz digitalizację tych
materiałów do postaci paczki SCORM w narzędziu umożliwiającym tworzenie takich materiałów.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia zwracamy się z
prośbą o przedstawienie szacunkowych kosztów realizacji poniższego zamówienia.
I.
Opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV:
Kod CPV:

80000000-4

- Usługi edukacyjne i szkoleniowe;

Szczegółowe informacje o zamówieniu
1.

2.

Przedmiotem zamówienia są usługi merytorycznego opracowania pytań konkursowych z
matematyki, informatyki i języka angielskiego na 3 poziomach edukacyjnych w formie pytań
testowych, zwane dalej „usługami” lub „testami” oraz digitalizacja tych materiałów do
postaci paczki SCORM w narzędziu umożliwiającym tworzenie takich materiałów.
Odbiorcami testów będą uczniowie z 10 szkół z obszaru Gminy Chojnice:
1)
Szkoła Podstawowa w Charzykowach: ul. Szkolna 1, 89-606 Charzykowy;
2)
Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi: ul. Szkolna 11, 89620 Chojnice;
3)
Szkoła Podstawowa w Swornegaciach: ul. Szkolna 11, 89-608 Swornegacie;
4)
Szkoła Podstawowa w Silnie: ul. Główna 39, 89-620 Chojnice;
5)
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie: ul. Tucholska 16, 89-620
Chojnice;
6)
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach: ul. Nieżychowice 55,
89-620 Chojnice;
7)
Szkoła Podstawowa w Lichnowach: ul. Szkolna 15, 89-620 Chojnice;

8)
9)

3.

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie: Kłodawa 49, 89-632 Brusy;
Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach: ul. Obkaska 3,
89-665 Ogorzeliny;
10) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem (budynek w Ostrowitem): ul.
Szkolna 3, 89-620 Chojnice; Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem
(budynek w Sławęcinie): ul. Szkolna 11, 89-620 Chojnice.
Zamówienie zostaje podzielone na 3 (trzy) części:
1)
Część 1 – Pytania testowe z matematyki:
Zakres:
a)
podstawa programowa dla przedmiotu matematyka na trzech etapach
edukacyjnych:

kl. II-III szkoły podstawowej;

kl. IV-VI szkoły podstawowej;

kl. VII-VIII szkoły podstawowej/I-III gimnazjum.
Lp.

Poziom

1.

kl. II-III szkoły podstawowej

2.

8

kl. IV-VI szkoły podstawowej

3.

kl. VII-VIII szkoły podstawowej/I-III gimnazjum
Razem liczba pytań:

2)

Liczba pytań
testowych
8

8
24

Część 2 – Pytania testowe z języka angielskiego:
Zakres:
a) podstawa programowa dla przedmiotu język angielski na trzech etapach
edukacyjnych:
 kl. II-III szkoły podstawowej;
 kl. IV-VI szkoły podstawowej;
 kl. VII-VIII szkoły podstawowej/I-III gimnazjum.
Lp.

Poziom

1.

kl. II-III szkoły podstawowej

2.

kl. IV-VI szkoły podstawowej

3.

kl. VII-VIII szkoły podstawowej/I-III gimnazjum
Razem liczba pytań:

Liczba pytań
testowych
8
8
8
24

2) Część 3 – Pytania testowe z informatyki:
Zakres:
a)

podstawa programowa dla przedmiotu informatyka na trzech etapach
edukacyjnych:
 kl. II-III szkoły podstawowej;

 kl. IV-VI szkoły podstawowej;
 kl. VII-VIII szkoły podstawowej/I-III gimnazjum.
Lp.
1.
2.
3.

Poziom
kl. II-III szkoły podstawowej

Liczba pytań
testowych
8

kl. IV-VI szkoły podstawowej
kl. VII-VIII szkoły podstawowej/I-III gimnazjum
Razem liczba pytań:

8
8
24

4. Opis wspólny dla wszystkich części zamówienia:
1) termin realizacji usługi merytorycznego opracowania pytań konkursowych: 7 dni od dnia
podpisania umowy;
2) pytania testowe należy przygotować w formie pytań zamkniętych z pięcioma możliwymi
wariantami odpowiedzi spośród których tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa;
3) zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji zadania;
4) wykonawca zobowiązany jest do:
a) stworzenia pytań testowych zgodnych z podstawą programową na wszystkich etapach
edukacyjnych wymienionych w pkt. 3 niniejszego zapytania;
b) stworzenia osobnego dokumentu zawierającego uzasadnienie i/lub rozwiązanie dla
każdego zadania testowego;

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1) Zadanie będzie zrealizowane w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2) Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do
siedziby Zamawiającego na adres Learnetic S.A., ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk
II.

Termin i miejsce złożenia wyceny:

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na załączonym formularzu:



za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ariel.wrona@learnetic.com
w formie papierowej na adres korespondencyjny: „LEARNETIC” SA, ul. Azymutalna 9, 80-298
Gdańsk
 osobiście w siedzibie firmy: „LEARNETIC” SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk
w terminie do dnia 12.04.2018 roku do godz. 16:00
III.



Złożona wycena powinna zawierać:
dane oferenta,
datę sporządzenia,



IV.

datę ważności wyceny,
szacunkową wartość danej części zamówienia (brutto), zgodnie z treścią formularza
Pozostałe informacje

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego zapytania o cenę udziela Ariel Wrona pod
numerem telefonu: 797 091 803 lub adresem mailowym: ariel.wrona@learnetic.com
Niniejsze zapytanie o cenę ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy
na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.
Zapytanie służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia niezbędnemu do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Z poważaniem,

