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Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania lekcji elearningowych w ramach projektu „Pod jednym 

dachem z innowacją” 

Opole, dnia 11 grudnia 2014r. 

 

W związku z realizacją przez Monier Braas Sp. z o.o. projektu  pt. „Pod jednym dachem z innowacją” 

dofinansowanego z EFS - Poddziałanie 8.2 Transfer Wiedzy 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery 

nauki i przedsiębiorstw  -1/POKL/8.2.1/2013 zapraszamy do złożenia szczegółowej oferty 

obejmującej swym zakresem usługi objęte niniejszym zapytaniem.  

Określenie przedmiotu zamówienia:  

Zakup usługi opracowania i przygotowania lekcji e-learningowych, które porządkują know –how 

Monier Braas i są elementem systemu zarządzania wiedzą 

Zakup usługi przeprowadzenia szkoleń – kod CPV: 

 
 80420000-4 Usługi e-learning  
 

Opis realizowanego projektu: 
Celem projektu jest  przygotowanie Monier Braas do 30.06.2015 roku do wdrożenia innowacji 

organizacyjnej dotyczącej Systemu Zarządzania wiedzą wykorzystujące innowacyjne rozwiązania 

naukowe.  

Projekt dotyczy działań z zakresu wsparcia dla przedsiębiorstw obejmującego: doradztwa i szkolenie 

dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone z udziałem pracownika naukowego uczelni 

ukierunkowane na wdrożenie przedsięwzięcia innowacyjnego w przedsiębiorstwie. 

Celami szczegółowymi projektu są:  

1. Opracowanie gotowego do wdrożenia, dopasowanego do potrzeb Monier Braas, Systemu 

Zarządzania Wiedzą zawierającego uporządkowane know-how z obszaru zarządzania w tym 

zarządzania sprzedażą oraz sprzedaży i obsługi klienta- działanie doradcze 

2. Przygotowanie gotowych do wdrożenia standardów funkcjonowania kultury organizacyjnej 

opartej o zarządzanie wiedzą- działanie doradcze 

3. Przygotowanie kadry zarządzającej do zarządzania ludźmi w kulturze organizacyjnej opartej o 

zarządzanie wiedzą- działanie szkoleniowo-doradcze. 

Czas trwania projektu od  01.06.2014 do 30.06.2015  

Planowany czas realizacji usługi objętej postępowaniem: od 01 lutego 2015 do 30 czerwca 2015.  
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Miejsce realizacji: Opole 

I. Zakres usługi: 

Wyprodukowanie 7 lekcji e-learningowych dotyczących: 

1. Standardów zarządzania sprzedażą: 2 lekcje 60 ekranów każda. 

2. Standardów sprzedaży: 2 lekcje 60 ekranów każda 

3. Standardów zarządzania: 2 lekcje e-learningowe 60 ekranów każda 

4. Standardów obsługi klienta: 1 lekcja e-learningowa  50 ekranów  

 

Szczegółowy zakres usług Wykonawcy wchodzący w koszt realizacji lekcji e-learningowych:  

1. Przygotowanie scenariuszy 7 lekcji e-learningowych na bazie gotowych, przygotowanych 

przez Monie Braas standardów z opisami sytuacji z firmy,  

1. Przygotowanie scenariuszy do scenek filmowych i animacji oraz interakcje (  narzędzie power 

point) 

2. Przygotowanie lekcji w technologii flash i HTML5  

3. Dostawca usługi wykona wdrożenie lekcji na wewnętrzne narzędzie dostępne w firmie Braas 

Monier do udostępniania lekcji dla pracowników, 

4. Dostawca usługi przeszkoli pracowników z zakresu obsługi lekcji e-learningowych  

5. Dostawca usługi wykona testy funkcjonalne lekcji e-learningowych w siedzibie Monier Braas  

6. Wykonawca wraz z Monier Braas przygotuje: grafikę/layout kursu, wewnętrzną promocję 

lekcji, wykona instrukcję użytkowania lekcji oraz formatów raportów. 

7. Dostawca usługi zapewni 6-cio miesięczne wsparcie techniczne i merytoryczne z możliwością 

wymiany do 30 % treści lekcji, 

 

Maksymalna wartość jaką dysponuje zlecający na realizację usługi: 61 500,00 

zł netto 

II. Kryteria oceny: 

1. Doświadczenie w przygotowywaniu kursów e-learningowych zawierających filmy: -min. 3 

lekcje zawierające profesjonalne filmy – spełnienie kryterium- 1 pkt, powyżej 3 lekcji – 

oferent otrzymuje 2 punkty. Niespełnienie kryterium 0 punktów. Maksymalna liczba punktów 

jaka można otrzymać 2.  

2. Doświadczenie w przygotowaniu kursów e-learningowych o wartości min. 80 tyś złotych 

netto w ciągu ostatnich trzech lat: realizacja min. 1 zlecenia o wartości 80 tyś złotych netto w 

ciągu ostatnich trzech lat: spełnienie kryterium 1 pkt. Niespełnienie kryterium 0 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jaka można otrzymać 1.  

3. Doświadczenie w realizacji min. 500 ekranów opracowanych w ciągu ostatnich 3 lat dla grupy 

docelowej jaką jest: kadra zarządzająca, sprzedaż lub obsługa klienta: spełnienie kryterium- 

500 ekranów – 1 punkt, powyżej 500 ekranów – 2 punkty. Niespełnienie kryterium 0 

punktów. Maksymalna liczba punktów jaka można otrzymać 2.   
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4. Doświadczenie w przygotowaniu scenariuszy: min. 10 scenariuszy przygotowanych w ciągu 

ostatnich 3 lat: spełnienie kryterium 1 punkt. Niespełnienie kryterium 0 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jaka można otrzymać 1. 

5. Minimum 3 referencje lub potwierdzenia należytego wykonania zleceń polegających na 

opracowaniu merytorycznym (scenariusze) i digitalizacji: spełnienie kryterium 1 punkt, 

powyżej 3 referencji/ potwierdzeń – oferent otrzymuje 2 punkty. Niespełnienie kryterium 0 

punktów. Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać 2. 

6. Cena netto za realizację usługi (ocena: oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma 2 pkt, a 

każda następna zgodnie z wzorem: Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej x 2) / cena 

oferty ocenianej) 

Cena netto podana w ofercie - jest sumą wszystkich elementów składających się na przedmiot 

zamówienia wskazany w I. Zakres usługi.  

 

III. Złożenie oferty: 

Przygotowując ofertę prosimy o przygotowanie konkretnych danych dotyczących realizacji lekcji 

potwierdzających Państwa doświadczenie. 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. włącznie, w siedzibie firmy Monier Braas, 

ul. Wschodnia 23, Opole , lub przesłać pocztą bądź mailowo na adresy:  joanna.scibor@monier.com 

oraz joanna.wrzeszcz-karpiel@monier.com (decyduje data wpływu do Zamawiającego).  

W przypadku przesłania oferty mailowo obligatoryjnie należy załączyć skan podpisanego 

oświadczenia.  

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:  

Nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Monier Braas Sp. z o.o. przez powiązanie kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Monier Braas Sp. z o.o.  lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Monier Braas Sp. z o.o.  lub osobami 

wykonywującymi w imieniu Monier Braas Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 

o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

o 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  

mailto:joanna.scibor@monier.com
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Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższych warunków jest „Oświadczenie” składane wraz 

z ofertą (załącznik nr 1 do zapytania). 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

2. Minimum 3 referencje lub potwierdzenia należytego wykonania zleceń polegających na 

opracowaniu lekcji e-learningowych:  

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zapytania.  

Osoba do kontaktu 

Joanna Ścibor  

Email: joanna.scibor@monier.com 

Telefon:  785700119 

mailto:joanna.scibor@monier.com

