Wrocław, 05.08.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/APM/08/2020
realizowane w ramach projektu „Master in Logistics 2.0”
nr PPI/APM/2019/1/00087
I. Nazwa i adres zamawiającego
Międzynarodowa WyŜsza Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19b
51-168 Wrocław
Pytania związane z ofertą prosimy kierować do p. Huberta Łuckiego za pośrednictwem e-mail: projekty@msl.com.pl

II. Informacje podstawowe
• Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania
ofert. JeŜeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający
przedłuŜy termin składania ofert. Informacja o dokonanych zmianach przekazana zostanie niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest to dla nich wiąŜące.
Informacja o zmianach zostanie zamieszczona takŜe na stronie internetowej Zamawiającego, na której
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŜnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a
takŜe do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
• W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i
wykonawcy przekazują sobie za pośrednictwem poczty e-mail.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest Opracowanie 22 przedmiotów akademickich w wersji elearning w ramach projektu „Master in Logistics 2.0” o następującej specyfikacji:
A)

Usługa obejmuje realizację nagrania, montaŜ, edycję oraz zaprogramowanie i opracowanie pytań kontrolnych
wraz z elementami interaktywnymi dla słuchaczy.

B)

Wymagania techniczne:
a) Nagrania źródłowe:
Szerokość klatki: 1920
Wysokość klatki: 1080
Liczba klatek na sekundę: 15
b) Nagrania gotowe do opublikowania:
Szerokość klatki: 1024
Wysokość klatki: 576
Liczba klatek na sekundę: 10
Jakość dźwięku: 128kbps
c) Rozdzielczość uŜywana przez kamerę podczas nagrania: 1080p
d) Gotowy e-wykład udostępniany na platformie Zamawiającego w pliku typu SCORM
e) Wielkość pliku docelowego zamieszczanego na platformie nie powinna być większa niŜ 350MB
f) 1 e-wykład trwa 30 minut (co oznacza, Ŝe do kaŜdej godziny dydaktycznej z wymiaru godzinowego
przedmiotu z pkt. C.b) musi powstać odpowiednik w postaci 1 e-wykładu oraz zadań interaktywnych
odpowiadających 15 minutowej pracy słuchacza (quizy, zadania projektowe itp., zgodnie ze scenariuszem
opracowanym przez autora dostarczonym przez Zamawiającego)
g) Układ graficzny gotowego e-wykładu musi być zgodny z załącznikiem nr 2 (printscreen) oraz załącznikiem
nr 3 (próbka gotowego nagrania) do niniejszego zapytania.

C)

Wymagania organizacyjne:
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a)

Wykładowcami uczestniczącymi w nagraniach będą przedstawiciele uczelni partnerskich uczestniczących w
projekcie, tj.:
1. Międzynarodowa WyŜsza Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (Polska) – MWSLiT
2. School of Business of Belarusian State University (Białoruś)
3. University of Economics and Management (Czechy)
4. Leipzig University, Information System Institute (Information Management) (Niemcy)
5. Polytechnic School of Agadir (Maroko)
6. University of Žilina (Słowacja)
7. Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management (Słowacja)
8. University of Niš (Serbia)
9. National Aviation University (Ukraina).

b)

Opracowanie obejmuje 22 przedmioty o wskazanym wymiarze godzinowym:

LP

Nazwa

Liczba godzin
dydaktycznych

Uczelnia odpowiedzialna

1

Podstawy logistyki

60

MWSLiT

2

Zarządzanie logistyczne i marketing

60

Czechy

3

Projektowanie Logistycznych Systemów
Informatycznych

30

Lipsk

4

Procesy logistyczne

30

Lipsk

5

Technologie informatyczne w logistyce

30

MWSLiT

6

Analiza danych w logistyce

30

Lipsk

7

Systemy i usługi informatyczne

60

śilina

8

Sztuczna inteligencja

30

MWSLiT

9

Badania operacyjne

30

Maroko

10

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

60

Maroko

11

Logistyka zrównowaŜona

30

Kijów

12

Systemy magazynowe i dystrybucyjne

30

Białoruś

13

Organizacja i zarządzanie procesami
transportowymi

60

Serbia

14

Prawo, ubezpieczenie i etyka w
Logistyce

60

Nitra

15

Aplikacje w Logistyce

60

MWSLiT

16

Koncepcje logistyki intermodalnej i GIS

30

Kijów

17

Bezpieczeństwo w transporcie

30

śilina

- 2/4 -

18

Logistyka produkcji

30

MWSLiT

19

Negocjacje

30

Czechy

20

Komunikacja miejska

30

Kijów

21

Logistyka humanitarna

30

MWSLiT

22

Logistyka w awiacji

30

Kijów

c)

Zamawiający dostarcza Wykonawcy prezentacje, sylabusy, scenariusze aktywności słuchacza oraz zestaw
pytań kontrolnych, zgodnie z którymi realizowane będą nagrania, do kaŜdego przedmiotu ze wskazanych
powyŜej,

d)

Wykonawca usługi zapewnia i finansuje koszty przyjazdu i pobytu wykładowców z uczelni zagranicznych
wskazanych w pkt. b).2-9, w miejscu realizacji nagrań zgodnie z następującym schematem:
i. w przypadku przedmiotu 30-godzinnego – pobyt 3 tygodniowy, co oznacza 3 pobyty 5-dniowe,
ii. w przypadku przedmiotu 60-godzinnego – pobyt 6 tygodniowy, co oznacza 6 pobytów 5-dniowych.

e)

Standard noclegu to minimum hotel 3*, pokój jednoosobowy wraz ze śniadaniem.
Transport obejmuje bilety lotnicze w klasie ekonomicznej oraz dojazd z lotniska do miejsca
zakwaterowania lub zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym w przypadku, gdy przelot nie jest
uzasadniony ekonomicznie.
Koszt pobytu obejmuje dodatkowo wyŜywienie w kaŜdym z dni pobytu zgodnie ze standardem:
- obiad - obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój: w kwocie 35 PLN/osobę/dzień
- kolacja - tylko w przypadku, gdy po danym dniu realizowany jest nocleg: w kwocie 35 PLN/osobę/dzień
Wykonawca usługi odpowiada za ustalenie harmonogramu przyjazdów i nagrań dla autorów w
porozumieniu z Zamawiającym oraz konsultacje opracowywanego materiału z autorami.

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, tj. oferta musi obejmować opracowanie wszystkich 22
przedmiotów.

IV. Forma i wymagania formalne zgłaszanych ofert.
Oferty powinny zostać złoŜone w formie elektronicznej na adres projekty@msl.com.pl lub papierowej dostarczone
osobiście lub pocztą na adres zamawiającego, według wzoru oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania do dnia 19.08.2020 r. do godziny 12.00 wraz z pozostałymi załącznikami.
Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całej usługi.
Cena powinna uwzględniać ewentualny podatek VAT wg. polskich przepisów w zakresie importu usług lub
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i usług itp.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/by uprawnioną/ne do
reprezentowania Wykonawcy, a podpis/y musi/szą umoŜliwić identyfikację toŜsamości osoby/osób je
składającej/cych tj. powinien być złoŜony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

V. Kryteria oceny i wyboru ofert.
Kryteria formalne (bez spełnienia których oferta nie zostanie oceniona):
a)
b)

Przygotowanie oferty zgodnie z punktem III i IV niniejszego zapytania ofertowego
Doświadczenie oferenta:
Realizacja minimum 3 projektów e-learningowych o charakterze edukacyjnym (filmy instruktaŜowe, ewykłady, filmy z konferencji) w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych,
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Doświadczenie powinno być potwierdzone załączonym wykazem zrealizowanych projektów wskazującym na
spełnianie powyŜszych wymagań.
Kryteria merytoryczne:
Wybór wykonawcy na podstawie uzyskania najwyŜszej liczby punktów wg. kryteriów:
a)
b)

Cena brutto – waga 75% - ocenie podlega cena całkowita brutto,
Doświadczenie w opracowywaniu minimum 10 pełnych przedmiotów akademickich w wersji e-learning w
okresie ostatnich 3 lat - waga 25%.

Sposób oceny:
Przyznana liczba punktów to suma dwóch składowych:
a) (Cena najtańszej ze złoŜonych ofert) / (Cena badanej oferty) x 75;
b) W zaleŜności od spełniania kryterium b):
0 pkt. – za mniej niŜ 10 opracowanych przedmiotów,
5 pkt.- za 10-11 opracowanych przedmiotów,
10 pkt.- za 12-13 opracowanych przedmiotów,
15 pkt.- za 14-15 opracowanych przedmiotów,
20 pkt.- za 15-19 opracowanych przedmiotów,
25 pkt. – za ponad 20 opracowanych przedmiotów.

VI. Terminy
a)
b)

Ogłoszenie zapytania ofertowego 05.08.2020r.;
Ostateczne nadesłanie ofert: 19.08.2020r., godzina: 12.00;
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