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 Warszawa, 14.09.2020 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Wstęp. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (dalej Fundacja) lub FPPP została powołana 

Ustawą z dnia 17 stycznia 2019 roku o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Fundatorem 

jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Fundacja 

ma status organizacji Non Profit. Fundacja powstała, żeby wzmacniać kompetencje i 

konkurencyjność przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez 

wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Fundacja wspiera: procesy 

transformacji cyfrowej, wdrażanie cyfrowych produktów i usług, wdrażanie modeli 

biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, 

automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także 

cyberbezpieczeństwa. Więcej informacji o Fundacji znajduje się na stronie 

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl 

Informacje dodatkowe na temat Fundacji: 

- założyciel - Skarb Państwa, organ nadzorujący - minister właściwy ds. gospodarki,   

- data rozpoczęcia działalności statutowej - 6 maja 2019 r., 

 

Działając w imieniu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, zapraszam Państwa do złożenia 

oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest 

udostępnienie, utrzymanie oraz Platformy E-learningowej. 

 

1. Przedmiot zamówienia 

2. Celem zamówienia jest udostępnienie platformy e-learningowej (dalej: Platforma) mającej 

funkcjonalności opisane w Załączniku Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

http://www.przemyslprzyszlosci.gov.pl/
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(dalej: SOPZ), a następnie świadczenie usług utrzymania wraz z hostingiem Platformy w 

rygorach SLA.  

3. Termin wykonania: 10 tygodni od dnia podpisania umowy, podzielonych na etapy opisane w pkt. 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. SOPZ 

4. Termin składania ofert: 

1) zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie ofert w terminie do dnia 

21.09.2020 r. do godz. 11:00 w formie zeskanowanego podpisanego formularza oferty 

wraz z załącznikami, na adres e-mail: zamowienia@fppp.gov.pl. Dodatkowe informacje 

można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem e-mail zamowienia@fppp.gov.pl. 

2) Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu na elektroniczną skrzynkę pocztową zamawiającego. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

4) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

5. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Oferta pod rygorem nieważności powinna być napisana w języku polskim oraz 

wypełniona i podpisana zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego 

zaproszenia. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym 

według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zaproszenia. 

2) Oferent powinien sporządzić ofertę podając cenę netto plus podatek VAT, wyrażoną 

w walucie PLN; 

3) Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia (wynagrodzenie, koszt materiałów, koszty dojazdu itp.). Podana cena 

będzie obowiązywać przez cały czas trwania umowy i nie może ulec podwyższeniu; 

4) Do oferty należy dołączyć: 

a) wykaz osób, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu i do 

oceny w kryterium „Doświadczenie zespołu”, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

mailto:zamowienia@fppp.gov.pl
mailto:zamowienia@fppp.gov.pl
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czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykazy 

należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zaproszenia. 

b) pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik,  

6. W przypadku nie złożenia przez Oferenta, któregoś z wymaganych dokumentów Fundacja 

wezwie go do uzupełnienia. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Oferenta.  

8. O wynikach wyboru Fundacja poinformuje drogą mailową tego Oferenta, którego oferta 

została wybrana. 

9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji do zawarcia umowy lub 

zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

10. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają 

rozpatrzeniu. 

11. Fundacja zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn i bez 

ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych. 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

O dopuszczenie do udziału w postępowaniu i udzielenie zamówienia mogą się ubiegać 

Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali zespołem nie mniejszym niż 

czteroosobowy, wyznaczonym do wykonania zamówienia, przy czym wszystkie osoby 

wchodzące w skład zespołu muszą spełniać warunek doświadczenia w stopniu minimalnym, 

tj.: 

a) administrator – przez okres co najmniej jednego roku pełnił funkcję administratora 

platformy e-learning, 

b) co najmniej jeden programista backend z umiejętnościami używania narzędzi 

wytwórczych i technologii wytwórczej (bibliotek programistycznych, języków 

programowanie i języków skryptowych, kompilatorów, frameworków 

programistycznych), w których jest zbudowana oferowana platforma czyli tzw. back-

end. Wymagany udział w roli programisty w minimum 2 projektach wdrożenia 

platformy e-learning, 
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c) co najmniej jeden programista front-end z umiejętnościami używania narzędzi 

wytwórczych i technologii wytwórczej (bibliotek programistycznych, języków 

programowanie i języków skryptowych, kompilatorów, frameworków 

programistycznych), w których jest zbudowany interfejs użytkownika oferowanej 

platformy czyli tzw. front-end. Wymagany udział w roli programisty front-end w 

minimum 2 projektach wdrożenia platformy e-learning, 

d) kierownik projektu - w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił 

funkcję projekt managera w 2 projektach wdrożenia platformy e-learning, o wartości 

powyżej 50.000 zł każdy, obsługującej co najmniej 1000 kont użytkowników, 

Oferent przedstawi w ramach oferty informacje o wymaganym doświadczeniu każdego z 

członków zespołu oraz podstawę dysponowania (deklaracja o zatrudnieniu, umowie B2B 

lub oświadczenie członka zespołu o gotowości zaangażowania się w projekt). Zamawiający 

może zażądać od oferenta dodatkowych informacji weryfikujących doświadczenie 

każdego z proponowanych członków zespołu. 

Uwaga: w realizacji zamówienia mogą brać udział wyłącznie osoby spełniające powyższe 

warunki. 

6. Kryteria oceny ofert 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga 

kryterium 

1 Cena  60% 

2 Doświadczenie zespołu 20% 

3 Usługi wsparcia 20% 

 

6.1. Cena (max. 60 pkt.) 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena zgłoszona w ofercie najtańszej 
-------------------------------------------------  x 60 = liczba punktów 
Cena zgłoszona w ofercie badanej 
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6.2. Doświadczenie zespołu (max. 20 pkt.) 

Członek zespołu: administrator 2 pkt. - doświadczenie minimum 2 lata i krótsze niż 3 

lata w administracji proponowanym narzędziem 

platformy lub podobnymi platformami e-learning 

4 pkt. – doświadczenie dłuższe niż 3 lata w 

administracji proponowanym narzędziem platformy 

lub podobnymi platformami e-learning 

Członek zespołu: Programista backend 0 pkt. – udział w 2 projektach wdrożenia platformy 

e-learning w roli programisty back-end 

2 pkt. – udział w 3 lub 4 projektach wdrożenia 

platformy e-learning w roli programisty back-end 

4 pkt. – udział w 5 lub więcej projektach wdrożenia 

platformy e-learning w roli programisty back-end 

Członek zespołu: Programista frontend 0 pkt. – udział w 2 projektach wdrożenia platformy 

e-learning w roli programisty front-end 

2 pkt. – udział w 3 lub 4 projektach wdrożenia 

platformy e-learning w roli programisty front-end 

4 pkt. – udział w 5 lub więcej projektach wdrożenia 

platformy e-learning w roli programisty front-end 

Członek zespołu: Kierownik projektu 0 pkt. – pełnienie funkcji project managera w 2 

projektach wdrożenia platformy e-learning 

2 pkt. – pełnienie funkcji project managera w 3 lub 4 

projektach wdrożenia platformy e-learning 

4 pkt. – pełnienie funkcji project managera w 5 lub 

więcej projektach wdrożenia platformy e-learning 

Projekty muszą spełniać wymagania, o których mowa 

w pkt 5 lit. d 
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Dodatkowe kompetencje zespołu: 

Wdrożeniowiec z doświadczeniem i znajomością 

technologii stosowanych w edukacji (prosimy o 

krótkie resume ze wskazaniem faktów 

potwierdzających oczekiwane kompetencje). Ta rola 

może być łączona z dowolną z pozostałych. 

0 pkt. – brak takich kompetencji 

4 pkt. – Wykonawca zapewnia takie kompetencje w 

ramach zespołu. 

6.3. Usługi wsparcia (max. 20 pkt.) 

Okno serwisowe w godzinach nocnych (22.00-6.00) 4 pkt. – Wykonawca dodatkowo deklaruje w ofercie 

taką możliwość 

Uruchomione równolegle do właściwej Platformy 

środowiska testowego – osobna instancja Platformy 

do testowania zmian i modyfikacji 

4 pkt. – Wykonawca zapewnia takie środowisko 

Wsparcie techniczne dla końcowych użytkowników  2 pkt. – Wykonawca deklaruje w ofercie takie 

wsparcie co najmniej w godzinach 9-17 w dni robocze 

2 pkt. za każdy z deklarowanych kanałów dostępu do 

wsparcia (email, telefon, formularz zgłoszeniowy na 

platformie) 

Łącznie w tym kryterium można uzyskać 

maksymalnie 8  pkt. 

Wsparcie techniczne dla administracji w formie 

systemu ticketingu – zgłaszanie i śledzenie zgłoszeń 

serwisowych wraz ze wglądem upoważnionych 

pracowników Zamawiającego w kolejne statusy 

pracy nad usterką. 

4 pkt. - Wykonawca deklaruje uruchomienie i 

zapewnia system ticketingu  

 

7. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji”. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą zostać 

złożone w oddzielnym pliku zawierającym w nazwie frazę „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 t.j.). 

8. Badanie ofert. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert lub dokumentów. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące 

istotnych zmian w treści, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

16.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 

16.1.1 Administratorem danych osobowych jest Fundacja Platforma Przemysłu 

Przyszłości z siedzibą przy ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 w Radomiu 

reprezentowana przez Pana Andrzeja Soldaty – Prezesa Zarządu Fundacji. 

Adres do korespondencji: Pl. Trzech Krzyży 10/14, pok. 118, 00-499 Warszawa. 

16.1.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu prowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego. 
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19.6.3 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy. 

16.2 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

16.3 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 

16.4 Stosowanie do art. 22 RODO, w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania. 

16.5 Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje 

dane osobowe przysługuje: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

16.6 Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje 

dane osobowe nie przysługuje: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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16.7 W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż 

od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, 

której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 RODO. 

16.8 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania 

ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

 

Załączniki 

Załącznik Nr 1  - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy 

Załącznik Nr 3 – Formularz Ofertowy 

Załącznik Nr 4 – Wykaz osób, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu i do 

oceny w kryterium „Doświadczenie zespołu” 

 


