
 

 

Lublin, dn. 06.05.2020r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/RR/STRATEGOR/2020 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Pl. Litewski 2, 20-080 Lublin, NIP 712-279-73-97, REGON 432657205, 

Beneficjent Projektu pn. „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w 

obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek 

samorządu terytorialnego” nr POWR.02.05.00-00-0217/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Utworzenie oraz hosting (16 miesięcy) platformy e-learningowej dedykowanej pracownikom JST 

do zapoznania się z narzędziem w formie podręcznika metodologicznego służącego do jednolitego 

tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

pogłębionej diagnozy i długofalowego planowania działań na poziomie lokalnym, pod kątem ich 

znaczenia społecznego. 

2. Przygotowanie techniczne: 

1) utworzenie platformy szkoleniowej wraz z modułem komunikacji z ekspertami we wdrażaniu 

narzędzia (Podręcznika metodycznego) 

2) zapewnienie hostingu gwarantującego płynne korzystanie z platformy dla grupy ok. 5000 

odbiorców w okresie trwania projektu tj. od uruchomienia platformy do zakończenia projektu (16 

miesięcy) 

3) zapewnienie poniższych funkcjonalności: 

a) możliwość zamieszczania materiałów szkoleniowych (prezentacje PP, video, tekst) – 

uruchamianych indywidualnie przez użytkowników;   

b) możliwość stworzenia „bazy wiedzy” (pobieranie publikacji, podręczników, dokumentów 

etc.); 

c) zakładki umożliwiające wysłanie zapytań (np. w formie formularza do danego modułu 

szkoleniowego), przy czym zapytania byłby zapisywane na indywidualnym koncie 

użytkownika, zaś w przypadku odpowiedzi administratorów zachowywana byłaby ciągłość 

korespondencji;  

d) zamieszczenie FAQ; 



 

e) możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego pozyskaną wiedzę (dostępny po 

uzupełnieniu testu wiedzy); 

f) możliwość zorganizowania dodatkowych webinariów w czasie rzeczywistym, warsztaty 

według potrzeb zgłaszanych przez gminy/OPS, np. z konsultacji społecznych, budżetowania, 

szczegółowej diagnozy strategicznej itd. (z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi) 

3. Harmonogram usługi: 

Maj 2020 -  opracowanie platformy 

Maj 2020 – sierpień 2021 – hosting platformy (16 m-cy) 

4. Wymagania wobec wykonawcy: 

Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą, która posiada doświadczenie w realizacji w ciągu 

trzech lat przed złożeniem oferty co najmniej 2 projektów obejmujących wykonanie aplikacji 

internetowej 

III. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Złożenie oferty polega na dostarczeniu podpisanego formularza cenowego (stanowiącego zał. nr 1 do 

niniejszego rozeznania rynku) w terminie do 11.05.2020 r. do godz. 12.00 w jeden z następujących 

sposobów: 

a) przesłać pocztą na adres Zamawiającego (pod uwagę brana będzie data wpływu); 

b) w wersji zeskanowanej przesłać e-mailem na adres: projekty@fundacja-pan.lublin.pl 

(Zamawiający akceptuje pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .jpg, .odt). 

IV. DODATKOWE POSTANOWIENIA: 

1. Oferty złożone po terminie, oferty złożone w innym języku niż język polski oraz oferty złożone na 

zmodyfikowanych formularzach nie będą rozpatrywane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania aktualnych 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 

oraz „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 

zakresie informacji i promocji.” 

3. Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie zobowiązuje ono 

Zamawiającego do żadnego określonego działania i nie stanowi zobowiązania do zawarcia 

umowy. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie zadania 

opisanego w przedmiocie zamówienia. 

 

mailto:projekty@fundacja-pan.lublin.pl


 

Załącznik nr 1  do Rozeznania rynku nr  01/RR/STRATEGOR/2020 

FORMULARZ CENOWY 

 

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 

Utworzenie oraz hosting (16 miesięcy) 

platformy e-learningowej 

CENA ZA USŁUGĘ NETTO/BRUTTO1  

……………………………………………………………………………..…. 

Słownie: 

…………………………………………..…………………………………… 

 

Oświadczam, iż spełniam wymagania opisane pkt. II.4 rozeznania rynku nr 01/RR/STRATEGOR/2020: 

Imię i nazwisko 

 

Rodzaj (nazwa) wykonywanego projektu  Podmiot na rzecz 

którego projekt był 

wykonywany 

Termin realizacji 

 

 

 

 

1. 

 

  

2. 

 

  

 

Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 

oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego opisanymi w Rozeznaniu rynku nr 

01/RR/STRATEGOR/2020. 

 

 

.................................................................................. 

(czytelny podpis Wykonawcy) 

                                                           
1 W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy podać cenę netto tj. bez podatku od towarów i 
usług (VAT) 
W przypadku osób fizycznych cena stanowi całkowity koszt zatrudnienia wraz z wszystkim potencjalnymi 
składnikami (np. zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zarówno po 
stronie Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy) 


