Warszawa, 02 marca 2017r.

ROZEZNANIE RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG
ADMINISTRATOR PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez QS Zurich Sp. z o.o. zwracam się
z prośbą o oszacowanie kosztów usługi administrowania platformą e-learningową w ramach
projektu
„Nowoczesna
kadra
branży
medycznej”
nr POWR.05.02.00-00-0025/16.
realizowanego na terenie całej Polski od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą do
stycznia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2019 roku.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany na terenie całej Polski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, V Osi Priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie
5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające
dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Instytucją Pośredniczącą
jest Ministerstwo Zdrowia.
I. ZAMAWIAJĄCY:
ZAMAWIAJĄCY:
QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6A
02-495 Warszawa
NIP 952-201-33-25
e-mail: karolina.turkiewicz@qszurich.pl
telefon: +48 22 651 74 88
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
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Wykonawca składając ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie 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.
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1. posiadają wykształcenie wyższe informatyczne lub doświadczenie w obsłudze min. 1
platformy e-learningowej;
2. posiadają umiejętności analityczne;

III. SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA
Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w cel ustalenia ceny rynkowej:


Usług

administrowania

platformą

e-learningową,

helpdesk dla Uczestników

Projektu i kadry w zakresie platformy, opracowywanie raportów z e-learningu.
Planowany wymiar czasu pracy to 80 godzin miesięcznie – łącznie 1920 godzin w ramach całego
okresu realizacji projektu. W opisie zamówienia 1 (jedna) godzina administrowania oznacza
1 (jedną) godzinę zegarową (60 minut).
Z potencjalnym Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia zostanie podpisana umowa,
w której zostaną określone szczegółowo warunki i zakres współpracy oraz harmonogram
i lokalizacja.
Zakres usługi administratora platformy e-learningowej obejmuje:
1. Obsługa i zarządzanie platformą;
2. Administrowanie platformą, bazą danych i siecią;
3. Helpdesk platformy e-learningowej dla Uczestników projektu i kadry;
4. Zakładanie kont Uczestników Projektu na platformie e-learningowej;
5. Przekazywanie Uczestnikom Projektu informacji o założonych kontach;
6. Pomoc telefoniczna i mailowa Uczestnikom Projektu w korzystaniu ze szkoleń elearningowych realizowanych w ramach Projektu;
7. Monitoring aktywności uczestników na platformie;
8. Opracowywanie raportów z e-learningu;
9. Przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkoleń e-elearningowych;

Usługi realizowane będą na terenie całej Polski w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
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W odpowiedzi na rozeznanie rynku proszę o wskazanie kwot netto oraz kwot brutto zgodnie
z poniższym podziałem:
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Termin składania ofert wyznaczono do: 09.03.2017r. do godziny 24.00.
Informację zwrotną (oferty) oraz wszelkie pytania proszę kierować drogą e-mailową na adres
e-mail: karolina.turkiewicz@qszurich.pl.
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USŁUGI ADMINISTROWANIA
PLATFORMĄ E-LEARNINGOWĄ W
RAMACH PROJEKTU „NOWOCZESNA
KADRA BRANŻY MEDYCZNEJ”
NR POWR.05.02.00-00-0025/16

Cena netto w PLN
za 80 godzin
miesięcznie
administrowania
platformą elearningową

Cena brutto w PLN
za 80 godzin
miesięcznie
administrowania
platformą elearningową

Oświadczam, że wyżej wymieniona kwota jest ceną brutto. W określonej powyżej cenie
uwzględnione są wszystkie koszty Zamawiającego/Zleceniodawcy jako pracodawcy wynikające
z umów cywilno-prawnych, w tym VAT, kwoty składek na ubezpieczenie społeczne ZUS w części
opłacanej przez Zamawiającego/Zleceniodawcę jako płatnika składek, jeśli takie występują.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że faktury/rachunki za usługę wystawiane będą na
faktyczną liczbę zrealizowanych godzin usług administrowania platformą e-learningową.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi najwyższej jakości i w razie zastrzeżeń do
usługi ze strony uczestników, dostosuje się do wytycznych Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązuje się do wystawienia faktury/rachunku za realizację zamówienia obejmującego usługi
administrowania platformą e-learningową z 14-dniowym terminem płatności.

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada:
1. Uprawnienia do wykonywania działalności i czynności w zakresie, w jakim ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; .
2. Niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Odpowiedni potencjał techniczny.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne.

ZAŁĄCZNIKI do ROZEZNANIA:
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Załącznik Nr 1 – Wzór Oferty
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ZAŁĄCZNIK NR 1
OFERTA
dotycząca usługi administrowania platformą e-learningową w ramach projektu „Nowoczesna
kadra branży medycznej” nr POWR.05.02.00-00-0025/16. realizowanego na terenie całej Polski
od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą do stycznia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do
dnia 28 lutego 2019 roku.

Nazwa i adres podmiotu:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...

Oferuję:
Cena netto w PLN
za 80 godzin
miesięcznie
administrowania
platformą elearningową

Lp.

Nazwa usługi
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USŁUGI ADMINISTROWANIA
PLATFORMĄ E-LEARNINGOWĄ W
RAMACH PROJEKTU „NOWOCZESNA
KADRA BRANŻY MEDYCZNEJ”
NR POWR.05.02.00-00-0025/16

Cena brutto w PLN
za 80 godzin
miesięcznie
administrowania
platformą elearningową

Oświadczam, że:
- w imieniu firmy, którą reprezentuje
i nazwisko)……. samodzielnie*.

usługa

świadczona

będzie

przez

………..(imię

- nie prowadzę firmy/jednoosobowej działalności gospodarczej, a pracę wykonam samodzielnie na
podstawie umowy cywilno – prawnej*.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 z późniejszymi zmianami).
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* Niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że:
Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, w szczególności poprzez:

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

………………………..
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Podpis / pieczątka
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Data

……………………………………………………….
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