
 
 
 
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani    Łódź, dn. 13.09.2021r. 
ul. Więckowskiego 62/4 
90-735 Łódź  
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2021/SW 
 
 
„Zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat uczęszczających 
do świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w 
Łodzi”.  
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury rozeznania rynku określonej 
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r. na użytek projektu „Świetlica w MIEJSCU 
SPOTKAŃ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani 
ul. Więckowskiego 62/4 
90-735 Łódź 
REGON: 101549015 
NIP: 7272788402 
KRS: 0000448145 
tel. kontaktowy: 607 264 279 
e-mail: biuro@spoleczniezaangazowani.pl  
strona internetowa projektu: https://spoleczniezaangazowani.pl/miejsce-spotkan/#swietlica  
 
II. UWAGI OGÓLNE 
1. Niniejsze zamówienie jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2014-2020.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z  przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
III. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO  
Agnieszka Reiske - tel. 508 388 840, e-mail: biuro@spoleczniezaangazowani.pl 
Marcin Jerzyk – tel. 607 264 279, e-mail: mjerzyk@spoleczniezaangazowani.pl  
 
UWAGA: Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. 
Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanego w 
niniejszym dokumencie. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie według uzgodnionego z Zamawiającym 
programu zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat 
uczęszczających do świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznie 
Zaangażowani w Łodzi. Zajęcia odbywać się będą w godzinach pracy świetlicy tj. przez 5 dni w 
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tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 19:00 według harmonogramu określonego 
przez kierownika świetlicy. Prowadzenie zajęć dla grupy maksymalnie 20 dzieci i młodzieży. Do 
zrealizowania w ramach projektu jest łącznie 229 godzin zegarowych (średnio 11-12h w miesiącu, 
bez miesięcy wakacyjnych) w okresie od września 2021 r. do czerwca 2023 r. Do zajęć zostanie 
wykorzystany sprzęt komputerowy oraz mobilny monitor interaktywny należące do wyposażenia 
świetlicy. Zajęcia prowadzone powinny być w formie grupowej z dostosowaniem poziomu trudności 
do grupy wiekowej. 

2. Celem zajęć jest przyswojenie umiejętności wykorzystania komputera oraz innych urządzeń 
(telefon, mobilny monitor interaktywny itp.) jako narzędzi pomocnych w rozwijaniu następujących 
kompetencji cyfrowych: 

a) obsługa komputera, aplikacji, programów biurowych, prostych programów graficznych, 
obsługa mobilnego monitora interaktywnego, narzędzi wykorzystywanych w edukacji 
zdalnej; 

b) korzystanie z informacji, poprawne wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji, ocena jej 
wiarygodności; 

c) funkcjonowanie w środowisku medialnym, zasady komunikowania się za pomocą mediów, 
uczucia innych użytkowników, wyrażanie siebie; 

d) znajomość języka mediów, znaczenie słów, obrazu i dźwięków w kulturze i komunikacji; 
e) kreatywne korzystanie z mediów, tworzenie i prezentowanie własnej twórczości w mediach; 
f) etyczne aspekty korzystania z mediów, urządzeń mobilnych; 
g) zasady bezpiecznego korzystania z mediów, urządzeń mobilnych; 
h) prawa użytkowników mediów, korzystanie z zasobów Internetu zgodne z prawem. 

3. Do realizacji powyższych celów zajęcia powinny wykorzystywać m. in. następujące 
wybrane elementy angażujące dzieci w sposób adekwatny do ich potencjału w zależności od 
wieku: 

• tworzenie narracji filmowych, narracji wykorzystujących kody QR, infografik;  

• tworzenie kampanii społecznych; 

• aktywność w przestrzeni osiedlowej, miejskiej; 

• ekologia; 

• nadawanie współczesnej formy za pomocą nowych technologii treściom historycznym; 

• wchodzenie w interakcje z mieszkańcami; 

• projektowanie; 

• działania prospołeczne. 

4. Na potrzeby realizacji zajęć Zamawiający udostępni 12 notebooków oraz mobilną tablicę 
interaktywną. Urządzenia będą podłączone do sieci wi-fi. Uczestnicy zajęć w większości korzystają 
też z własnych smartfonów.  
5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z przebiegu wsparcia w 
postaci miesięcznych kart czasu pracy. 
W przypadku, jeśli z przyczyn niezależnych nie będzie możliwe przeprowadzenie zajęć w 
zadeklarowanym wymiarze czasowym, Wykonawca przeprowadzi zaległe zajęcia w kolejnym 
miesiącu kalendarzowym. 
W ofercie prosimy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, również takie 
jak dojazd do miejsca realizacji zamówienia. 
 
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Termin realizacji zamówienia: od 27.09.2021 r. do 31.08.2023 r. 
2. Miejsce realizacji zamówienia: Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9. 
 
UWAGA: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu rozpoczęcia  



 
 
i zakończenia realizacji zamówienia oraz miejsca realizacji zamówienia.   
 
 
VI. ROZLICZENIE Z WYKONAWCĄ 
1. Rozliczenie z Wykonawcą będzie się odbywać na podstawie ceny podanej w treści oferty, 
stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
2. Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na 
podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu co miesiąc, wraz z 
rachunkiem do umowy zlecenia/fakturą, miesięcznej karty czasu pracy w terminie do 3 dni 
roboczych po zakończeniu każdego miesiąca. 
4. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosić będzie do 30 
dni, liczonych od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych rachunku do 
umowy zlecenia lub faktury wraz z dokumentami wymaganymi do rozliczenia usługi. 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują jedną osobą 

imiennie wskazaną do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia: 
a) posiadającą wyższe wykształcenie; 
b) posiadającą co najmniej trzyletnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z 

kompetencji cyfrowych dla dzieci i młodzieży. 
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć wraz z ofertą:  
a) oświadczenie osoby świadczącej przedmiot zamówienia o uzyskaniu wyższego wykształcenia 
(załącznik nr 2a) wraz z kserokopią poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentu 
potwierdzającego ww. wykształcenie; 
b) oświadczenie osoby świadczącej przedmiot zamówienia o posiadaniu doświadczenia w 
prowadzeniu zajęć z kompetencji cyfrowych dla dzieci i młodzieży (załącznik nr 2b) wraz z 
kserokopią poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie 
ww. doświadczenia. 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie  
z formułą: „spełnia - nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. 
4. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże, 
że spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do których spełnienia obowiązani są 
wszyscy Wykonawcy, dokonywana będzie na podstawie analizy przedstawionych przez nich 
dokumentów oraz oświadczeń. 
 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Dokumenty wymagane od Wykonawców: 
a) Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 
oraz dołączyć oświadczenia, zgodnie z załącznikami nr 2a, 2b; 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji  
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, o ile dotyczy; 
c) minimalny zakres programu modułowego z rozkładem godzinowym zajęć z zakresu kompetencji 
cyfrowych. 
 



 
 
 
 
 
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY 
 
1. Termin składania ofert: do dnia 22.09.2021r. do godz. 16:00. Oferty złożone po w/w 
terminie nie będą rozpatrywane. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w następujący sposób: 

−osobiście w siedzibie Zamawiającego – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, 90-749 Łódź, 

− w formie elektronicznej na adres: biuro@spoleczniezaangazowani.pl 
 

XI. INNE POSTANOWIENIA 
  
1. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert. 
2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów 
wymaganych od Wykonawcy (forma pisemna lub elektroniczna lub faksem). 
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 
4. Termin związania z ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści 
niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści 
zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie 
Wykonawcom. 

 
XII. KRYTERIA OCENY OFERTY, TRYB OCENY, SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 
 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 
ofertowym. 
2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w 

oparciu o następujące kryteria: 

1) kwota wynagrodzenia brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę realizacji zajęć z zakresu 
kompetencji cyfrowych – waga kryterium: 60% (max 60 pkt); 

2) Program zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych wraz z harmonogramem 40% (max 
40 pkt); 

 

 

 

 

 

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę 

realizacji zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych”  

otrzyma najtańsza oferta według wzoru (Załącznik nr 1): 

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto 

(w ofertach podlegających ocenie)  x 60 pkt 

cena ofertowa brutto ocenianej oferty 
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Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Program powinien być opisany w postaci konspektu, wg którego będą realizowane zajęcia 
z zakresu kompetencji cyfrowych i zawierać co najmniej następujące elementy:  

 

• modułowe tematy zajęć z rozkładem godzinowym odnoszące się do 
poszczególnych kompetencji cyfrowych -  zgodnie z celem określonym w punkcie 
IV.2 zapytania ofertowego obejmującym wszystkie wymienione tam kompetencje 
cyfrowe, przy czym kompetencja określona w punkcie IV.2a powinna być 
realizowana w ramach pozostałych kompetencji określonych w punktach IV.2b - 
IV.2.h; 

• metody i formy pracy - metoda warsztatowa, praca w terenie; 

• przebieg zajęć - uwzględniający elementy określone w punkcie IV.3 zapytania 
ofertowego; 

• wykorzystany sprzęt elektroniczny (zgodnie z celem określonym w punkcie IV.2 
zapytania ofertowego). 

 
W przypadku kryterium „program” oferta otrzyma następującą liczbę punktów: 

Program nie uwzględniający żadnego elementu określonego w punkcie 
IV.3 zapytania ofertowego 

0 pkt 

Program uwzględniający niektóre elementy określone w punkcie IV.3 
zapytania ofertowego  

20 pkt 

Program uwzględniający wszystkie elementy określone w punkcie IV.3 
zapytania ofertowego 

40 pkt 

 

4. Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę jako suma 

punktów z oceny kryterium 1 – 2. Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 

pkt. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 

 
XIII. ZAŁĄCZNIKI 

 
załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
załącznik nr 2a – oświadczenie osoby świadczącej przedmiot zamówienia o dotyczące 
wykształcenia  
załącznik nr 2b – oświadczenie osoby świadczącej przedmiot zamówienia o dotyczące 
doświadczenia 
 
 


