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Zamawiający: 
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Ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz 

NIP: 6182143196 

Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Dziakiewicz, e-mail: office@englishsquare.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2014 

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:  

 

„Udźwiękowienie scenariuszy do szkoleń e-learningowych” 
 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Zakres zamówienia obejmuje udźwiękowienie scenariuszy do szkoleń e-learningowych, czyli wykonania nagrań lektorskich w 

języku angielskim, w oparciu o przekazane przez Zamawiającego materiały. Powyższe szkolenia przeznaczone będą do nauki 

języka angielskiego (Business English) na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.  

 

W skład zamówienia wchodzi: 

- nagranie lektorskie w języku angielskim 

- oczyszczenie nagrania z szumów, oddechów, eliminacja przerw itp. 

- podbicie i wyrównywanie dynamiki 

- mastering 

- pierwsza poprawka interpretacyjna (nie dotyczy poprawek treści) 

 

Materiały przekazane będą Wykonawcy przez Zamawiającego w postaci plików word, tekst pisany w formacie stron A4, 

czcionka Times New Roman, wielkość 14, interlinia 1,15, z zachowaniem przejrzystości oraz z odpowiednim podziałem ról 

lektorskich. Dialogi przewidują zaangażowanie zarówno kobiet jak i mężczyzn, o ciekawej intonacji głosu. 

Przewiduje się, że łączna liczba tekstów do nagrań nie przekroczy 100 stron A4. 

 
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) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny. 

 
III. Termin wykonania zamówienia 

 
Prace przewidziane w zamówieniu muszą zostać wykonane maksymalnie do dnia 25.06.2014r. 
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Zlecenie powinno być realizowane nie później niż w terminie 5 dni od przekazania Wykonawcy materiałów przez 

Zamawiającego. 

 
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 – 

udźwiękowienie 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. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

3. Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2014 r. o godz. 16
00

. 

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

 w sposób czytelny nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

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

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

 

VI. Wymagania 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, którzy: 

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

obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności  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 (jeśli dotyczy), 

4) 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. 

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

24 ust. 1 i 2 ustawy pzp). 

 

 
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. 
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