
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 20 grudnia 2017 r., Nr. OF01/12/2017/RPO/Oxigo 

w ramach projektu BADANIA I ROZWÓJ W ZAKRESIE INNOWACYJNEJ METODY NAUCZANIA 
ODWRÓCONEGO UKIERUNKOWANEJ NA OPRACOWANIE NOWEGO PROCESU NAUCZANIA 
JĘZYKÓW OBCYCH WSPARTEGO PROTOTYPEM INTERNETOWEGO SYSTEMU JAKO ETAP 
REALIZACJI STRATEGII B+R FIRMY OXIGO 
Projekt złożony w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL na 
lata 2014-2020, w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/15, zarejestrowany pod numerem 
ewidencyjnym RPLU.01.02.00-06-0058/16 
Zamówienie związane z wiedzą i patentami, koszty wiedzy użytkownej na podstawie licencji, zakup licencji 
oprogramowania na potrzeby realizacji badań i prac rozwojowych nad prototypem (badania przemysłowe).  
Zamówienie jest realizowane w celu przeprowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie innowacyjnej 
metody nauczania odwróconego ukierunkowanej na opracowanie nowego procesu nauczania języków obcych 
wspartego prototypem internetowego systemu. oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: 
Kod: 48000000-8 
Opis: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
Zamawiający:  
 

Oxigo Sp. z o. o. 
Al. Warszawska 102 
20-824 Lublin 

Osoba do kontaktu: Przemysław Momora, tel. 694488248,  
e-mail: pmomora@oxigo.com  

Miejsce składania ofert:  
 

Oxigo Sp. z o. o. 
Al. Warszawska 102 
20-824 Lublin  
lub na adres e-mail:   pmomora@oxigo.com 

Oczekiwany termin składania 
ofert: 

29.12.2017 
Oferty prosimy składać na Formularzu ofertowym, Załącznik nr 1. 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Nazwa nadana zamówieniu 
przez zamawiającego: 

Zakup licencji oprogramowania typu Adobe Creative Cloud lub licencji 
oprogramowania równoważnego do ww. 

Określenie przedmiotu 
zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 
Udzielenie licencji oprogramowania typu Adobe Creative Cloud lub 
równoważnego na okres 6 miesięcy. 
 
Zamawiany produkt powinien spełniać następujące wymagania:  
- być przeznaczony dla systemów operacyjnych Microsoft® Windows 7, 8 oraz 
10 
- być przeznaczony dla pracy zespołowej 
- oferować dostęp do aplikacji w chmurze 
- mieć interfejs w języku angielskim 
- obsługiwać najnowsze wersje przeglądarek Chrome, Safari, Firefox oraz 
Internet Explorer 
- zawierać aplikacje komputerowe, które umożliwią: 

 obsługę, tworzenie i edycję plików PDF, w tym porównywanie dwóch 
wersji pliku PDF przy użyciu przejrzystego zestawienia różnic; 

 tworzenie kinowych efektów wizualnych; 
 nagrywanie, miksowanie i naprawę dźwięku; 
 projektowanie i programowanie nowoczesnych, aktywnych witryn; 
 tworzenie interaktywnego i animowanego contentu strony www; 



 
  

 konwertowanie formatów plików dźwiękowych i video; 
 projektowanie rysunków i grafik w technice wektorowej, oraz dostęp 

do nich w dowolnym miejscu; 
 projektowanie stron i układu materiałów przeznaczonych do druku 

oraz cyfrowych; 
 projektowanie i publikowanie witryn internetowych bez pisania kodu; 
 edytowanie i tworzenie kompozycji obrazów; 
 aplikację do obróbki materiałów video oraz nieliniowej pracy z 

materiałami wideo; 
 tagowanie mediów metadanymi; 

 
Termin realizacji: Od stycznia 2018 do czerwca 2018 r. 

Kryteria wyboru brane pod 
uwagę: 

Ilość punktów za Cenę: 100. Waga tego kryterium: 100%. 

Ocena ofert: Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji 
zawartych w Załączniku do oferty. 
Punkty będą liczone według wzoru:  
Cena oferty najtańszej podzielona na Cena oferty badanej x 100 = liczba 
punktów za kryterium Cena. 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po 
przecinku.  

Podstawa i tryb postępowania: 

Zamówienie poniżej 20 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i dotyczy zasady przejrzystości, zgodnie z którą 
istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. Zamówienie stanowiące przedmiot 
niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania 
i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL na lata 2014-2020. 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  



 
Załącznik nr 1 

 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

Do zapytania ofertowego 
z dnia 20/12/2017,  Nr. OF01/12/2017/RPO/Oxigo 

zamówienie poniżej 20 000,00 zł netto  
w ramach projektu BADANIA I ROZWÓJ W ZAKRESIE INNOWACYJNEJ METODY NAUCZANIA 

ODWRÓCONEGO UKIERUNKOWANEJ NA OPRACOWANIE NOWEGO PROCESU NAUCZANIA 
JĘZYKÓW OBCYCH WSPARTEGO PROTOTYPEM INTERNETOWEGO SYSTEMU JAKO ETAP 

REALIZACJI STRATEGII B+R FIRMY OXIGO 
Nazwa Wykonawcy:  
 

 
NIP Wykonawcy:  
Adres: 
 

 
Telefon kontaktowy:  
Adres e-mail w sprawach związanych 
zamówieniem: 

 

Osoba do kontaktów:  
Cena ofertowa: 

Wartość łączna: 
słownie: 

 netto  
 podatek VAT  
 brutto  

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany z 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 osobowo lub kapitałowo, w 
szczególności poprzez:  
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do 
bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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. 
 

Data i czytelny podpis osoby 
uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy  

 

Pieczątka Wykonawcy 

 
 
 
 
 


