ZAPYTANIE OFERTOWE Rozeznanie rynku
z dnia 17 października 2017 r., Nr. OF01/10/2017/RPO/Oxigo

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
w ramach projektu

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
Zakup analiz, ekspertyz i badań od jednostki badawczej: ekspertyza dotycząca ochrony własności
intelektualnej i bezpieczeństwa danych (prace rozwojowe). 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:
73200000-4
Opis:
Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
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
ofert:

Oxigo Sp. z o. o.
Al. Warszawska 102
20-824 Lublin
lub na adres e-mail: pmomora@oxigo.com
23.10.2017,
Ważność oferty: 31.10.2017
Oferty prosimy składać na Formularzu ofertowym, Załącznik nr 1.

składania

Oczekiwany
termin
składania ofert:

I.
Nazwa nadana
zamówieniu przez
zamawiającego:
Określenie przedmiotu
zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Ekspertyza z zakresu: ochrony własności intelektualnej i bezpieczeństwa danych

Przedmiotem zamówienia jest:
Ekspertyza z zakresu: ochrony własności intelektualnej i bezpieczeństwa danych.
Przedmiotem ekspertyzy będzie określenie rodzaju i sposobu zabezpieczeń danych
przed ich kopiowaniem i kradzieżą z systemu informatycznego. Konieczna jest
ekspertyza w zakresie oceny zastosowanych zabezpieczeń przed niepożądanym
kopiowaniem i rozpowszechnianiem autorskich materiałów edukacyjnych opartych
na prototypie metody odwróconej przez uczestników, mających do takich materiałów
dostęp. Ekspertyza powinna zawierać wyszczególnienie i opis takich rozwiązań
informatycznych i okołoinformatycznych z zakresu ochrony własności intelektualnej i
bezpieczeństwa danych, które będą mogły być implementowane na etapie prac
rozwojowych z zakresu stworzenia prototypu systemu internetowego do nauczania
języków obcych metodą odwróconą.
Ekspertyza powinna być przygotowana z uwzględnieniem środowiska nauczania
zdalnego – przez Internet, gdzie uczeń, w ramach systemu internetowego, ma dostęp
do lekcji w modelu odwróconym, w ramach których indywidualnie, wchodząc w
interakcję z udostępnionym materiałem, przyswaja wiedzę i realizuje określone cele
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dydaktyczne. Opis powinien zawierać wyszczególnienie proponowanych form
zagwarantowania poszanowania i zabezpieczenia własności intelektualnej oraz
bezpieczeństwa danych. Opisane w modelu rozwiązania powinny zawierać nazwę
skróconą, ogólną charakterystykę rozwiązania / danego elementu oraz opis takich
specyficznych cech rozwiązania, które są adaptowalne do internetowego systemu
stworzonego na potrzeby nauczania odwróconego.
Termin realizacji:

30 listopada 2017 r.

Kryteria wyboru brane
pod uwagę:

Zamawiający dokona oceny wyłącznie tych ofert, które spełnią warunki udziału w
postępowaniu.
Kryterium 1: cena netto, obliczone na podstawie:
Pc = (Cmin / Cc) x Pmax
Gdzie:
Pc – ilość punktów, które otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena
Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać: 50.
Kryterium 2: eksperckie:
minimum 3 lata doświadczenia eksperta / zespołu ekspertów / opracowującego
ekspertyzę - w prowadzeniu badań w dziedzinie informatyki: 50 pkt.
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową
ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
końcową liczbę punktów (ocenę).
Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy kierował się będzie
elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku
europejskim, m in.:
 zasadą ochrony uczciwej konkurencji;
 zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług;
 zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania;
 zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie, czasowo i
jakościowo ofertę.
Informacje ogólne

 Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania, co może wpłynąć na
przedłużenie terminu składania ofert, o czym poinformuje wszystkie jednostki, do których skierował
uprzednio zapytanie.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny oraz do
wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów i/lub wyjaśnień.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.
 Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w ciągu 3 dni roboczych od terminu zakończenia naboru ofert.
 Zamawiający informuje, że zakup usług doradczych możliwy jest wyłącznie w oparciu o umowę zlecenia,
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której stroną może być osoba prawna, podpisaną przez uprawnioną do tego osobę.

II.

Podstawa i tryb postępowania:

Zamówienie udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS
oraz FS na lata 2014-2020 i dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy
Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej http://www.oxigo.com/projekt/.
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
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