
 
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 

    

 

 

Łódź, 14.04.2014 r. 

Zamawiający: 

Englishsquare.pl Sp. z o.o. 

Ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz 

NIP: 6182143196 

Osoba upoważniona do kontaktów: Zuzanna Leszek, e-mail: office@englishsquare.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2014 

Englishsquare.pl Sp. z.o.o., ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz, w związku z realizacją projektu „Platforma do nauki języka 

angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych”, dofinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej  

w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka składa zapytanie ofertowe na:  

 

„Opracowanie grafik do scenariuszy szkoleń e-learningowych” 
 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie grafik i ilustracji do 5 scenariuszy szkoleń e-learningowych, które przeznaczone 

będą do nauki języka angielskiego (Business English) oraz przekazanie do nich praw autorskich i majątkowych. Zamawiający 

zastrzega, iż każdy z 5 scenariuszy zawierć będzie od 15 do 40 ekranów, które opisywać będą scenki z środowiska 

biznesowego, korporacyjnego, po którym poruszać się będzie bohater szkolenia.  

Zakres zamówienia obejmować będzie w szczególności: 

1. Przygotowanie layoutu szkolenia e-learningowego, w rozmiarze 960x600px w tym belka nawigacyjna dolna w 

rozmiarze 960x60px 

2. Przygotowanie elementów do layoutu szkolenia: 

a. sposób kompozycji ekranu (treść, grafika, czcionka, rozmiar, kolor, itp.) 

b. wygląd pustego przycisku nawigacyjnego umieszczanego na belce w stanie normalnym oraz wciśniętym 

c. przyciski nawigacyjne w stanie normalnym i wciśniętym, przy czym Zamawiający zastrzega, że nie 

wszystkie z wymienionych elementów musza znaleźć się na wizualizacji szablonu, jednak wszystkie muszą 

zostać przygotowane i przekazane: 

i. poprzedni ekran, 

ii. następny ekran,  

iii. poprzednia lekcja,  

iv. następna lekcja,  

v. początek lekcji,   

vi. mapa szkolenia,  

vii. dźwięk (włączony/wyłączony),  

viii. lektor (włączony/wyłączony), 

ix. słowniczek,  

x. pomoc,  

xi. informacje,  

xii. zamknij szkolenie,  

3. Przygotowanie grafik i ilustracji, zgodnie z założeniami przekazanymi w scenariuszu do szkolenia e-learningowego, w 

tym m.in. przygotowanie kilku postaci awatarów, którymi będzie mógł poruszać się użytkownik szkolenia.  

4. Przygotowanie grafik i ilustracji w sposób ciekawy, odzwierciedlający temat, którego szkolenie będzie dotyczyć. 

5. Tworzenie statycznej i dynamicznej grafiki (animacji) zgodnie z wytycznymi zawartymi w przekazanym scenariuszu. 

1) grafika statyczna powinna być przygotowana w jednym ze wskazanych formatów: JPG lub PNG lub PSD, CDR, 

AI, FLA, lub innym uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym; 
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2) rozdzielczość grafiki powinna być dostosowana do materiałów, w których grafika zostanie osadzona, tak, aby 

umożliwiała bezproblemowe odczytanie zamieszczonych w niej informacji; 

6. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu grafiki w postaci zdjęć, tabeli, wykresów, rysunków bądź innych, które 

będą odpowiadać zagadnieniom merytorycznym ze scenariuszy.  

7. Wykonawca wykorzystywać będzie własne narzędzia i materiały do tworzenia grafik i ilustracji.  

8. Grafiki i ilustracje powinny być adekwatne do scenariuszy, a wszelkie elementy właściwie dobrane pod kątem 

właściwego przekazania komunikatu i jego efektywności.  

9. Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględniania uwag i komentarzy przekazywanych przez Zamawiającego. 

10. Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich grafik i ilustracji przechodzą na Zamawiającego.  

 

 
II. Opis sposobu obliczania ceny 

 
Cena powinna być podana jako kwota za realizację pełnego zakresu prac, stanowiącego przedmiot zamówienia. 
 

Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru: 

 

 Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych 

Ilość punktów dla ocenianej oferty =  ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100% 

      Cena oferty ocenianej 

 

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych. 

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

c) cena podana przez Wykonawcę zawierać powinna przekazanie praw autorskich i majątkowych 

d) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny. 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

 
Prace przewidziane w zamówieniu muszą zostać wykonane maksymalnie do dnia 30.06.2014r. 

 
 
 

IV. Kryteria oceny ofert 

 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Ponadto Oferent musi spełnić wymagania określone w punkcie VI Zapytania. 

 

V. Opis sposobu przygotowania, miejsce oraz termin składania ofert 

 
1. Oferty należy składać w oparciu o załączony do niniejszego zapytania Załącznik nr 1: „Formularz Ofertowy – 

opracowanie grafik do scenariuszy szkoleń e-learningowych” w formie elektronicznej na adres 

office@englishsquare.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz. W 

przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, 

pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. 

2. Oferty należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (załącznik nr 1) 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2014 r. o godz. 16
00

. 

5. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, techniką komputerową lub wypisana odręcznie 

 w sposób czytelny nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

6. Za datę przekazania oferty rozumie się datę wpływu przesyłki/osobistego dostarczenia do Zamawiającego. 

7. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana. 

 

VI. Wymagania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

mailto:office@englishsquare.pl


 
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 

    

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień,  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, 

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, 

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, że zapłata 

za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby 

Zamawiającego, 

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (przykładowe warunki wykluczenia – art. 24 

ust. 1 i 2 ustawy pzp). 

7) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,  a w szczególności: 

- nie uczestniczą w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- nie posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

- nie pełnią funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli z osobami wskazanymi w tirecie poprzednim. 

 

 
Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe w formacie zgodnym z Załącznikiem nr 1 jest jednoznaczne 

ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria. 

 
 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, niezbędnych do przygotowania oferty prosimy kontaktować się 

ze wskazaną osobą kontaktową bądź poprzez kontakt mailowy na adres wskazany powyżej. 

 

 

 

 

………………………………     ………………………………………….. 

Miejsce i  dzień     Pieczęć i podpis osoby uprawnionej 


