Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji do narzędzia informatycznego do przeprowadzania
testów kompetencji oraz bilansów kompetencji.

W związku z realizacją projektu „Koncentracja na IT - zintegrowany program rozwoju Polsko-Japońskiej
Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, PolskoJapońska
Akademia
Technik
Komputerowych
(PJATK)
zwraca
się
z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu licencji do narzędzia informatycznego do
przeprowadzania testów kompetencji oraz bilansów kompetencji.
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Zapytanie ofertowe
Nr 1/1/2020/POWER
Warszawa, 03.06.2020

W związku z realizacją projektu „Koncentracja na IT – zintegrowany program rozwoju Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5.„Kompleksowe programy szkół
wyższych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Polsko - Japońska Akademia Technik
Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym zakupu licencji do narzędzia
informatycznego do przeprowadzania testów kompetencji oraz bilansów kompetencji.

Sposób publikacji niniejszego zapytania ofertowego:
a) https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
b) wysłanie zapytanie ofertowego do co najmniej trzech firm oferujących usługi z zakresu określonego
w niniejszym zapytaniu (potencjalnych wykonawców), zwanych dalej Oferentami,
c) strona internetowa Zamawiającego.

1. Zamawiający
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych
http://www.pja.edu.pl/
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

2. Przedmiot zamówienia
Wspólny słownik zamówień:
Kod CPV: 48900000-7
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji do narzędzia informatycznego do przeprowadzania
testów i bilansów kompetencji.
Szczegółowy opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu nieograniczonej licencji użytkowania, na
okres minimum 6 lata, narzędzia informatycznego - testu on-line, badającego kompetencje
i predyspozycje zawodowe. Licencja powinna umożliwiać korzystanie z narzędzia czterem doradcom
zawodowym oraz zakładać brak ograniczeń w zakresie liczby wypełnień przez osoby badane lub
zapewniać limit nie mniejszy niż 3000 wypełnień przez cały okres trwania licencji.
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Narzędzie informatyczne udostępnione w ramach niniejszego zamówienia powinno być objęte:
1. Pełną gwarancją.
2. Wsparciem technicznym przez cały okres trwania licencji.
3. Obejmuje wdrożenie doradców zawodowych (4 osoby) z zakresu obsługi narzędzia, interpretacji
wyników i tworzenia planów rozwoju i profili kompetencyjnych.
Wymagany termin realizacji zamówienia: dostawa licencji i wdrożenie narzędzia do 30 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Narzędzie diagnostyczne, będące przedmiotem zamówienia wykorzystywane będzie do realizacji
założeń projektu „Koncentracja na IT – zintegrowany program rozwoju Polsko Japońskiej Akademii
Technik Komputerowych”. Zakup zrealizowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu nieograniczonej licencji na użytkowanie
narzędzia do badania kompetencji (dalej zwane: testem lub narzędziem), dostępnego w wersji on-line
przez standardowe przeglądarki internetowe czyli Firefox, Safari, Microsoft Edge, które pozwoli na
zdalne wypełnianie testu oraz generowanie bezpośrednio po badaniu raportów dostępnych zarówno
dla osoby badanej, jak i dla doradcy zawodowego. Analiza danych przeprowadzana byłaby na
serwerach Dostawcy.
Narzędzie powinno metodologicznie bazować na konkretnej psychologicznej teorii osobowości.
Powinno cechować się wysoką rzetelnością, trafnością i spełniać kryteria psychometryczne.
Test powinien:
- posiadać polską normalizację wykonaną na osobach aktywnych zawodowo;
- być dostosowany do polskich norm kulturowych
- posiadać skalę kontrolną umożliwiającą weryfikację wiarygodności wyników badania.
Wyniki uzyskane dzięki przeprowadzeniu testu powinny:
- wspierać kompleksowy proces doradczy, w tym ułatwiać wskazanie mocnych stron osoby badanej i
potencjalnych obszarów do rozwoju oraz ułatwiać zaplanowanie ścieżki kariery;
- uwzględniać m.in. kompetencje kierownicze, społeczne, zawodowe, a także kluczowe czynniki
motywujące do pracy, czynniki związane z komunikacją i pracą w zespole.
Narzędzie powinno:
- umożliwiać doradcy zawodowemu pogłębioną analizę profilu osoby badanej, dostarczając wyników
pozwalających na samodzielną interpretację wykraczającą poza treści opisane w raporcie dla osoby
badanej.
Raport z badania (dla badanego oraz dla doradcy) powinien:
- być generowany w ogólnodostępnym formacie (np. PDF);
- umożliwiać kopiowanie lub edycję treści na potrzeby dokumentacji projektowej i tworzenia
dedykowanych raportów.
Szata graficzna raportów powinna być dostosowana do systemu identyfikacji wizualnej Zamawiającego
oraz projektu.
Doradca zawodowy powinien mieć możliwość umieszczenia w raporcie własnej treści, zdjęć, grafik,
a także wyboru wyświetlanych wyników. Narzędzie powinno uwzględniać możliwość sprawowania
kontroli przez doradcę zawodowego nad procesem badania, np. umożliwiać samodzielne wysyłanie
zaproszeń do badania, monitowanie postępów wykonania badania, odroczenie udostępnienia
wygenerowanego w systemie raportu, jak również wysyłkę przypomnienia w przypadku braku
postępów wykonania badania. Test powinien posiadać skalę kontrolną, umożliwiającą oszacowanie
wiarygodności badania. Narzędzie powinno zawierać opisy profili zawodowych (z uwzględnieniem
zawodów inżynierskich/technicznych, IT i kariery naukowej), bądź zakładać możliwość tworzenia takich
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profili. Profile zawodowe powinny zawierać takie aspekty jak: wymagane cechy osobowościowe i
kompetencyjne wymagane na danym stanowisku pracy oraz zakres zadań/obowiązków na stanowisku.
Narzędzie powinno umożliwiać porównanie profilu osoby badanej z profilem zawodowym i stworzenia
listy rankingowej. Narzędzie powinno zapewniać bezpieczeństwo danych wykorzystując m.in.
mechanizmy: HTTPS, SSL, systemy zabezpieczeń baz danych. Złożona oferta powinna uwzględniać
wszelkie koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem narzędzia, takie jak koszt utrzymania
serwerów, aktualizacji norm, wsparcia technicznego oraz gwarancji. Dostawca powinien zapewnić
pełną gwarancję prawidłowego funkcjonowania dostarczonego narzędzia na cały okres obowiązywania
licencji.
W ramach niniejszego zamówienia dostawca powinien zapewnić wsparcie techniczne. Czas reakcji nie
powinien przekraczać 2 godzin od zgłoszenia problemu (dni powszednie od godz. 8.00 -16.00), np.
problemu z autoryzacją użytkowników, z dostępem do danych, obsługą komunikatów błędów
generowanych przez narzędzie, niedostępności narzędzia/usług hostingowych.
W ramach niniejszego zamówienia Dostawca zapewni przeprowadzenie spotkania wdrożeniowego
w siedzibie Zamawiającego bądź w online. Spotkanie to będzie miało na celu przekazanie wiedzy
z zakresu obsługi narzędzia, interpretacji wyników i tworzenia planów rozwoju w oparciu o raporty
powstające w oparciu o wyniki testu.

7.

Opis narzędzia
Nieograniczona licencja na użytkowanie narzędzia do badania
kompetencji (brak ograniczenia liczby badań)
Dostępność w wersji on-line przez standardowe przeglądarki
internetowe, które pozwolą na zdalne wypełnianie testu
Analiza danych przeprowadzana na serwerach Dostawcy (na zasadach
SaaS)
Generowanie bezpośrednio po badaniu raportów dostępnych zarówno
dla osoby badanej, jak i dla doradcy zawodowego
Licencja umożliwiająca korzystanie z narzędzia czterem doradcom
zawodowym (licencja na stanowiska, nie na użytkownika)
Licencja zakładająca brak ograniczeń w zakresie liczby wypełnień testu
przez osoby badane
Psychologiczna teoria osobowości, na której bazuje narzędzie to:

8.

Narzędzie spełnia kryteria psychometryczne

9.

Posiada polską normalizację wykonaną na osobach aktywnych
zawodowo i jest dostosowane do polskich norm kulturowych
Posiada skalę kontrolną umożliwiającą weryfikację wiarygodności
wyników badania
Wyniki testu wspierają proces doradczy i uwzględniają:
wskazanie mocnych stron osoby badanej

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.

potencjalne obszary do rozwoju
kompetencje kierownicze
kompetencje społeczne
kompetencje zawodowe
czynniki motywujące do pracy
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Weryfikacja
tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

czynniki związane z komunikacją
czynniki związane z pracą w zespole

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Inne:
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Dostarcza wyniki pozwalające na samodzielną interpretację
wykraczającą poza treści opisane w raporcie dla osoby badanej
Raport z badania (dla badanego oraz dla doradcy) generowany w
ogólnodostępnym formacie (np. PDF)
Raport dla doradcy zawodowego umożliwiający kopiowanie lub edycję
treści (umieszczenie własnej treści, zdjęć, grafik, a także wyboru
wyświetlanych wyników)
Szata graficzna raportów dostosowana do systemu identyfikacji
wizualnej Zamawiającego oraz projektu
Doradca zawodowy kontroluje proces badania, np. samodzielne
wysyłanie zaproszeń do badania, monitowanie postępów wykonania
badania, odroczenie udostępnienia wygenerowanego w systemie
raportu, umożliwia wysyłkę przypomnienia w przypadku braku postępów
wykonania badania
Test ma skalę kontrolną, umożliwiającą oszacowanie wiarygodności
badania
Zawiera opisy profili zawodowych (z uwzględnieniem zawodów
inżynierskich/technicznych, IT i kariery naukowej)
Umożliwia tworzenie profili zawodowych
Profile zawodowe zawierają takie aspekty jak:
wymagane cechy osobowościowe
kompetencje wymagane na danym stanowisku pracy
zakres zadań/obowiązków na stanowisku
Inne:

21.
22.

Umożliwia porównanie profilu osoby badanej z profilem zawodowym i
stworzenie listy rankingowej
Zapewnia bezpieczeństwo danych wykorzystując m.in. mechanizmy:
HTTPS, SSL, systemy zabezpieczeń baz danych

3. Warunki wykonania zamówienia
a)
Licencja na narzędzie będzie wdrożona w przeciągu 30 dni od zawarcia umowy oraz
udostępniona w terminach: do 30.09.2026
b)
Licencja na narzędzie będzie objęta pełną gwarancją oraz wsparciem technicznym przez cały
okres wskazany w pkt 3a.
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c)
Usługa obejmuje również wdrożenie doradców zawodowych (4 osoby) z zakresu obsługi
narzędzia, interpretacji wyników i tworzenia planów rozwoju i profili kompetencyjnych. Wdrożenie
może odbyć się stacjonarnie bądź on-line.

4. W ramach realizacji umowy Oferenci będą zobowiązani do
a)
b)
c)

Dostarczenia licencji na przeprowadzanie testów oraz bilansów kompetencji wśród studentek
i studentów.
Wdrożenia doradców zawodowych z zakresu obsługi narzędzia, interpretacji wyników i
tworzenia planów rozwoju i profili kompetencyjnych.
Wsparcia technicznego przez cały okres trwania umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu
1. Ogólne warunki udziału w postępowaniu
O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, spełniający następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym;
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
5. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
6. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7. W przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej;
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu
zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
8. Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków wymienionych w punktach od 2 do 8 jest
„Oświadczenie” (załącznik nr 1).

6. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Założenia ogólne
a) maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Oferent - 100 pkt
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b)
c)

o wyborze oferty decydować będzie liczba otrzymanych punktów
zamówienie otrzyma Oferent, który uzyska największą liczbę punktów

2. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Lp.

1
2
3

Kryterium

Cena brutto
Terminowe bezpłatne przedłużenie licencji nielimitowanej na minimum
12 miesięcy
Bazowanie narzędzia na pięcioczynnikowej teorii osobowości (tzw.
Wielka Piątka)
MAKSYMALNA SUMA PUNKTÓW

Znaczenie
kryterium w
pkt (waga)
80%
10%
10%
100

3. Zamawiający dokona oceny oferty wg następujących kryteriów:
Kryterium cena: ocena ofert nastąpi wg wzoru:
(cena brutto najniższej ofery/cena brutto oferty badanej) x 80pkt – do zdobycia maksymalnie 80 pkt.
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 80 pkt., a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

Kryterium terminowe bezpłatne przedłużenie licencji nielimitowanej na minimum 12 miesięcy –
ocena ofert nastąpi wg zasad
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
Do zdobycia maksymalnie 10 pkt
Kryterium bazowanie narzędzia na pięcioczynnikowej teorii osobowości (tzw. Wielka Piątka) – ocena
ofert nastąpi według zasad:
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
Do zdobycia maksymalnie 10 pkt
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (suma punktów ze wszystkich kryteriów) zostanie
uznana za najkorzystniejszą. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, zgodnie z zasadą zaokrąglania od 5 w górę.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę.
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7. Wymagania podstawowe
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
c) Oferent jest zobowiązany do sporządzenia oferty w języku polskim, na formularzu ofertowym
załączonym do niniejszego zapytania.
d) Termin związania ofertą: 60 dni kalendarzowych od terminu składania ofert.

8. Zawartość oferty
1. Oświadczenie – zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zapytania,
3. Formularz ofertowy – zgodny z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.

9. Miejsce oraz termin składania ofert
1.

2.
3.

Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) – na
adres elipinska@pjwstk.edu.pl z umieszczonym w treści wiadomości tytułem „Narzędzie
informatyczne do przeprowadzania testów i bilansów kompetencji”.
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być dostarczone w formie pisemnej lub
elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) – na adres elipinska@pjwstk.edu.pl
Ofertę złożyć należy do dnia 03.07.2020 r.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Eliza Lipińska, mail: elipinska@pjwstk.edu.pl tel.: 502 266 473
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

10. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy
Wykonawcy którzy przesłali oferty zostaną poinformowani, która oferta zostanie wybrana przez
Zamawiającego mailowo. Wyniki zostaną opublikowane na stronie pja.edu.pl w zakładce „Zapytania
Ofertowe”.

11. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie, bez
podania przyczyny.
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2.

Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty.

3.

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

4.

12. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia
w razie wystąpienia niezależnych od Zamawiającego okoliczności związanych
z realizacją zamówienia, mających charakter siły wyższej. Jako siłę wyższą należy
rozumieć zdarzenie bądź serię zdarzeń, niezależnych od Zamawiającego, które
uniemożliwiają w części wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć
poprzez działanie z należytą starannością.
2. Istnieje możliwość udzielenia zamówienia publicznego uzupełniającego Wykonawcy
wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile
to zamówienie publiczne dotyczy tego samego rodzaju dostaw, usług lub robót
budowlanych oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została
przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim
przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
3. Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień publicznych
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50%
wartości realizowanego zamówienia publicznego niezbędnych do jego prawidłowego
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia
dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów, lub
b) wykonanie podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
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4. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,
o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy.
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Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania ofertowego na zakupu licencji do narzędzia informatycznego do
przeprowadzania testów kompetencji oraz bilansów kompetencji realizowanego w ramach projektu
„Koncentracja na IT - zintegrowany program rozwoju Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych”, oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny,
a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
4. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie.
5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
8. Jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz
spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby
prawnej nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
9. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

miejscowość i data …………………………..

…………………………………………………………………………
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

………………………………………………………
pieczęć Oferenta

11

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z PJATK

Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiazania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 10% 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………. ………………………………………………………
Miejscowość i data Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
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Oferta na dostawę licencji do narzędzia informatycznego do przeprowadzania testów kompetencji
oraz bilansów kompetencji

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA …………………………………
SIEDZIBA OFERENTA …………………………………………………………..
NIP………………………………………………….,
REGON ………………………………………………………………………….,
TELEFON ……………………………………………………………,
OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY ………………………………,
ADRES E-MAIL do kontaktu ………………………………………………………………..

Koszt:
Nazwa zamówienia: ………………………………………….
a. Cena netto …………………………………. PLN
b. VAT………………………………….. PLN
c. Wartość brutto w PLN …………………………. PLN
Termin wykonania zamówienia………………………..
Dodatkowe kryteria wykonania zamówienia:
1. Terminowe bezpłatne przedłużenie licencji nielimitowanej na minimum 12 miesięcy
Tak/ Nie
2. Bazowanie narzędzia na pięcioczynnikowej teorii osobowości (tzw. Wielka Piątka)
Tak/ Nie

1. Cena wskazana uwzględnia wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z realizacją umowy.
2. Cena oferowana jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez
zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą
w treści zapytania ofertowego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

…………………………………. ………………………………………………………
Miejscowość i data Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta
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