Projekt nr RPPD.03.01.01-20-0479/20 pn. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPOWP 2014-2020

Białystok, dnia 04.01.2022r.

Rozeznanie cenowe nr RC/02/3.1.1/0479/2022
I.

ZAMAWIAJĄCY
Instytut Rozwoju Gospodarczego
ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok 16, 15-762 Białystok
NIP: 9662091466, REGON: 2008337499, KRS: 0000500172
tel. 730 016 330
Działając w imieniu Instytutu Rozwoju Gospodarczego zapraszam do złożenia ofert na wykonanie
usługi/dostawy/roboty budowlanej o szacowanej wartości nieprzekraczającej 50 000,00 zł. netto,
w związku z realizacją projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” nr RPPD.03.01.01-200479/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś
priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

II.

CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD.
03.01.01-20-0479/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć MAŁY INFORMATYK dla dzieci
w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Stawiskach w ramach
realizacji Projektu pt. „MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o numerze RPPD. 03.01.01-20-0479/20 –
konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 zgodnie z pkt IV.
Zamawiający zapewni materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Grupa
wiekowa
objęte
zajęciami
3-4latki
Grupa I

4-5 latki
Grupa II

5-latki
Grupa III

5-6 latki
Grupa IV

5-6 latki
Grupa V

Liczba dzieci
objęta
zajęciami

Liczba
godzin zajęć

ok. 24 osoby
rok szkolny
2021/2022
ok. 24 osoby
rok szkolny
2022/2023
ok. 24 osoby
rok szkolny
2021/2022
ok. 24 osoby
rok szkolny
2022/2023
ok. 24 osoby
rok szkolny
2021/2022
ok. 24 osoby
rok szkolny
2022/2023
ok. 24 osoby
rok szkolny
2021/2022
ok. 24 osoby
rok szkolny
2022/2023
ok. 24 osoby
rok szkolny
2021/2022

36 godz. 1xw
tygodniu
36 godz. 1xw
tygodniu
36 godz. 1xw
tygodniu
36 godz. 1xw
tygodniu
36 godz. 1xw
tygodniu
36 godz. 1xw
tygodniu
36 godz. 1xw
tygodniu
36 godz. 1xw
tygodniu
36 godz. 1xw
tygodniu

ok. 24 osoby
rok szkolny
2022/2023

36 godz. 1xw
tygodniu

Przykładowy - proponowany program zajęć1
-

1

Demonstracja działania urządzenia i jego zastosowania
Zasady prawidłowo i bezpiecznego korzystania z tabletu,
laptopa, tablicy interaktywnej
Zapoznanie z zagrożeniami związanymi z niewłaściwym
korzystaniem tabletu, laptopa, tablicy interaktywnej i
oprogramowania
Sposoby wykorzystywania tabletu, laptopa w różnych
dziedzinach życia
Klawiatura i mysz - umiejętne wykorzystanie
Rozwiązywanie problemów przy pomocy komputera
Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka z zastosowaniem
komputera, tabletu, tablicy interaktywnej
Program graficzny PAINT
Omówienie elementów budowy okna edytora grafiki
Zapoznanie z narzędziami do rysowania
Poznanie narzędzi do malowania i kolorowania gotowych
rysunków
Ćwiczenia utrwalające poznane wcześniej narzędzia
graficzne
Zapoznanie z programami edukacyjnymi
Poznanie sposobów uruchamiania gier edukacyjnych
Zastosowanie gier edukacyjnych do nauki i rozwiązywania
wyznaczonych zadań:
Pisanie i czytanie z tabletem, laptopem, tablicą
interaktywną
Programy edukacyjne dla dzieci
Łączenie tekstu z odpowiednim obiektem graficznym
Stosowanie znaków matematycznych, cyfr 1-10, liczenie
Klasyfikowanie elementów, tworzenie zbiorów
Określanie stosunków przestrzennych
Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
Kolory - nazywanie, rozpoznawanie, wypełnianie figur i
elementów
Składanie puzzli
Gry zręcznościowe, ćwiczące refleks i spostrzegawczość
Zajęcia z robotem Photon

Miejsce
prowadzenia
zajęć

Sale
dydaktyczne
Miejskiego
Przedszkola
w
Stawiskach

Ostateczna wersja programu zajęć zostanie ustalona po wyłonieniu wykonawcy.
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Zakres merytoryczny zajęć powinien być dostosowany do każdej grupy wiekowej.
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
I.2022 – VIII.2023
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia.
VI. KRYTERIUM DOSTĘPU
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż
w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali potencjał osobowy do jego
realizacji. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać: przygotowanie pedagogiczne i/lub
wykształcenie kierunkowe i/lub referencje, co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji zajęć
w zakresie merytorycznym wsparcia oraz pracy z dziećmi.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element
formularza oferty.
VII. OPIS SPOSOBU I PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym
załącznik do niniejszego rozeznania cenowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową i imienną (jeśli dotyczy).
Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego)
dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty.
Jakakolwiek modyfikacja formy lub treści dokumentów, w tym formularza cenowego oraz jego
załączników uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty bez jej rozpatrzenia.
W przypadku składania ofert przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

VIII. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Polska, województwo podlaskie, powiat kolneński, 18-520 Stawiski, ul. Cedrowska 1,
IX. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami
i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

1.

Lp.

Kryterium

Waga

1

Cena oferty

100
SUMA

Max liczba punktów
(pkt.)
100
100

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie
przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ----------------------------------------------------------------------) x 100 x waga kryterium tj. 100%
Cena brutto oferty badanej

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca
wymagania rozeznania cenowego.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny, decyduje kolejność złożenia oferty.
Jeśli cena wybranej oferty/ofert przekroczy kwotę jaką dysponuje Zamawiający, dopuszcza się
możliwość podjęcia negocjacji ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania
przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy na realizację przedmiotowego
zamówienia z żadnym z oferentów bez podania przyczyny2.
Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2022r. na adres poczty elektronicznej, tj.:
biuro@irg.bialystok.pl do godz. 15:00 lub na adres: ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok 16, 15-762 Białystok
w godz. 9:00 – 15:00. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert. Oferty
złożone po wyznaczonym w rozeznaniu terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą do kontaktu z wykonawcami jest:
2

Przedmiotowe rozeznanie cenowe ma na celu jedynie ustalenie ceny rynkowej przedmiotu zamówienia.
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1. Paweł Hryniewicki;
2. e-mail: biuro@irg.bialystok.pl;
3. tel. 730 016 330.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w rozeznaniu cenowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria
wyboru określone w rozeznaniu cenowym.
XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje że:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Rozwoju Gospodarczego, ul.
Antoniuk Fabryczny 55 lok 16, 15-762 Białystok (zwane dalej jako: Administrator), z którym
można się skontaktować:
- pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Antoniuk Fabryczny 55 lok 16, 15-762
Białystok
- telefonicznie pod numerem: 730 016 330
- e-mailowo pod adresem: biuro@irg.bialystok.pl
b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
- związanym z rozeznaniem cenowym nr RC/02/3.1.1/0479/2022 prowadzonym w trybie
rozeznania rynku;
- wykonania umowy zawartej przez Administratora z Województwem Podlaskim
w ramach, której udzielane jest zamówienia;
- wykonania zamówienia zleconego Państwu przez Administratora oraz do podjęcia działań
na Państwa żądanie przed realizacją zamówienia;
- celów reklamacyjnych czy też innych działań związanych z postępowaniem o udzielnie
zamówienia;
c) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu pkt. 6.5.2 ppkt. 17 i 18 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 z dnia 21.12.2020;
d) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania (b) oraz realizacji umowy zawartej z Województwem Podlaskim;
e) obowiązek podania Państwa danych osobowych związany jest z udziałem w postepowaniu
o udzielenia zamówienia w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
21.12.2020;
f) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zlecenia i realizacji zamówienia
z Administratorem, jak również udziału w działaniach i projekcie realizowanym przez
Administratora. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Brak podania danych będzie
skutkował brakiem możliwości zlecenia oraz realizacji zamówienia z Administratorem, jak
również udziału w działaniach i projektach realizowanych przez Administratora.
g) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
a w szczególności nie będą podlegały profilowaniu;
h) Przysługuje Państwu prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Prezes Zarządu
Agnieszka Sobolewska
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