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Zapytanie ofertowe 

Dotyczy: wdrożenia nowoczesnych materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu 
„Matematyka kodem nowoczesności” realizowanego w ramach Priorytetu IV – Szkolnictwo 
wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL-
04.01.02-00-078/12-00. 

 I. Nazwa i adres zamawiającego: 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia : 
 
 Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie nowoczesnych materiałów dydaktycznych”, 
opracowanych w ramach Projektu „Matematyka kodem nowoczesności”.  
 
Wdrożenie nowoczesnych materiałów dydaktycznych obejmuje: 
 

1. Zainstalowanie i skonfigurowanie w oparciu o bezpłatne oprogramowanie platformy 
usług internetowych, umożliwiającej: 
 

 zainstalowanie i wdrożenie oprogramowania zawartego w przygotowanych 
materiałach dydaktycznych, opracowanych w ramach Projektu “Matematyka kodem 
nowoczesności”; 

 wdrożenie interaktywności wyżej wymienionego oprogramowania; 

 pracę grupową studentów w zainicjowanej tematyce. 
 

Platforma nie może powielać uczelnianej platformy, którą jest Moodle i musi być napisana w 
innym języku programowania niż php, ze względu na wydajność, integrację oprogramowania 
i oczekiwaną innowacyjność projektu. 
 

2. Współpraca z autorami nowoczesnych materiałów dydaktycznych w zakresie doboru 
oprogramowania. 

 
3. Umieszczenie nowoczesnych materiałów dydaktycznych na przygotowanej platformie 

i wdrożenie ich funkcjonalności. 

Osoba wdrażająca nowoczesne materiały dydaktyczne winna ściśle współpracować z 
Koordynatorem Projektu. 

Warunki stawiane wykonawcy:  
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1. Doświadczenie w konfigurowaniu i administrowaniu usług sieciowych opartych na 

bezpłatnym oprogramowaniu. 
2. Znajomość problematyki zawartej w nowoczesnych materiałach dydaktycznych, 

poświadczona gruntownym wykształceniem matematycznym (co najmniej tytuł 
doktora nauk matematycznych).  

3. Doświadczenie w zakresie wdrażania zaawansowanych teorii matematycznych 
(wymagany dokument potwierdzający). 

 III. Terminy realizacji:  

 Uruchomienie platformy   – 30.06.2013 r. 

 Testowe uruchomienie przynajmniej jednego z materiałów   – 1.09.2013 r. 

 Pełne uruchomienie serwisów  – 31.12.2013 r. 

 IV. Oferta: 

 Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia i jest 
zainteresowany jego realizacją jest zobowiązany do   przygotowania  i złożenia  u 
Zamawiającego oferty zawierającej następujące informacje: 

- cenę brutto realizacji zamówienia, 

- życiorys zawodowy, 

- dokument  potwierdzający doświadczenie w temacie zamówienia.  

   W przypadku zaangażowania osoby realizującej przedmiot zamówienia w więcej niż 
jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie 
wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji 
wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a łączne 
zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin 
miesięcznie. 

Ofertę wraz z załącznikiem należy przesłać na adres: 

andrzej.kitczak@us.edu.pl 

do dnia 15.02.2013 do godz.12.00 

Ewentualne pytania proszę kierować na adres Henryk.Gacki@us.edu.pl 

 do dnia 12.02.2013 r..  
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    Realizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wykonawcami 

w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji. 

 V. Kryterium oceny : 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 
brutto (100%) za realizację usługi wskazanej w ofercie przez Wykonawcę. 

   

Katowice, 7.02.2013 r. 

 

 


