
 

„NOWE HORYZONTY” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu Państwa, Umowa nr POWER.03.05.00-00-Z013/17-00 

Szczecin dnia 27.03.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 

ogłasza zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu 

kursu e-learningowego (online) z zakresu obsługi programu GeoGebra dla kadry dydaktycznej 

Akademii Morskiej w Szczecinie 

w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 

Termin realizacji zamówienia:   

Kursy realizowane będą w okresie od 29.04.2019-31.12.2019 r. 

Zapytanie dotyczy usługi organizacji i przeprowadzenia kursów e-learningowych (online) dotyczących 

obsługi programu GeoGebra dla 16 dydaktyków Akademii Morskiej w Szczecinie.  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

I. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany będzie do:  

 

1. Przygotowania kursów na platformie e-learningowej. 

2. Przeprowadzenia kursów na platformie e-learningowej. 

3. Dostarczenia Zamawiającemu materiałów kursu w formie papierowej lub elektronicznej. 

4. Sporządzania tygodniowych raportów aktywności uczestników kursu. 

5. Nadzorowania pracy wykładowców na kursie (opiekun kursu-tutor w stałym kontakcie z uczestnikami 

kursu). 

 

II. Kursy składać się będą z 2 części: 
 

1. Kurs dla początkujących. 

2. Kurs średniozaawansowany. 

        Przy czym każdy kurs podzielony będzie na 10 modułów. 

 

III. Materiały w poszczególnych częściach nie mogą się powtarzać, ponieważ każdy uczestnik jest 

zobowiązany do wzięcia udziału w obu częściach kursu. 
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IV. Tematyka kursów: 

1. Kurs dla początkujących, składający się z 10 modułów: 

1) Organizacja pracy na kursie. Instalowanie i uruchamianie programu GeoGebra. Rysowanie figur. 

Formatowanie obiektów. 

2) Tworzenie prostych konstrukcji geometrycznych - część I 

3) Tworzenie prostych konstrukcji geometrycznych - część II 

4) Używanie suwaków do dynamicznej zmiany parametrów obiektów 

5) Przekształcenia geometryczne figur - symetrie 

6) Przekształcenia geometryczne figur - obrót, translacja 

7) Wstawianie statycznych i dynamicznych tekstów w Widoku Grafiki - część I 

8) Wstawianie statycznych i dynamicznych tekstów w Widoku Grafiki - część II 

9) Konstrukcje geometryczne 

10) Wizualizacje pól czworokątów 

2. Kurs średniozaawansowany składający się z 10 modułów: 

1) Pasek nawigacji, Protokół konstrukcji, Dwa Widoki Grafiki. 

2) Wstawianie tekstu dynamicznego, tworzenie nowych narzędzi i dostosowywanie paska narzędzi 

3) Warunkowa widoczność obiektów. 

4) Warunkowa widoczność obiektów, zaawansowane warunki wyświetlania obiektów. 

5) Funkcje. Ogólne informacje o rysowaniu wykresów funkcji 

6) Wykonywanie konstrukcji za pomocą poleceń. 

7) Ciągi, ich tworzenie i wykorzystanie. 

8) Widok Arkusz i podstawowe pojęcia statystyczne. 

9) Widok CAS 

10) Wspomaganie rozwiązywania zadań z matematyki przy użyciu GeoGebra. 

 

V. Realizacja kursów: 

1. Na realizację każdego modułu uczestnik powinien mieć tydzień czasu. 

2. W przypadku nieukończenia modułu w wyznaczonym tygodniu, uczestnik będzie mieć możliwość 

nadrobienia materiału w kolejnym tygodniu. 

3. Zalecane jest wykorzystanie w trakcie jednego kursu różnorodnych form przekazu (np. tekst, grafika, 

nagrania audiowizualne, prezentacje zsynchronizowane z lektorem, ćwiczenia utrwalające, itp.) 

4. Pod koniec każdego modułu uczestnik rozwiązuje test lub co najmniej 2 zadania obowiązkowe 

wykorzystujące wiedzę zdobytą podczas modułu oraz zadania nadobowiązkowe, których 

rozwiązanie nie będzie mieć wpływu na zaliczenie modułu. 
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5. Pytania kontrolne/zadania mogą przyjmować różne formy (np. odpowiedzi zamknięte wielokrotnego 

wyboru, odpowiedzi otwarte, pytania graficzne, ćwiczenia polegające na utrwaleniu konkretnych 

zachowań, itp.) 

6. Po zapoznaniu się z materiałem edukacyjnym kursu, uczestnik może przystąpić do sprawdzenia 

uzyskanej wiedzy w formie pytań testowych lub rozwiązania zadań. 

7. Miejsce realizacji kursów- szkolenie online tj. możliwość zdalnego dostępu do platformy 

szkoleniowej za pomocą Internetu. 

8. Wszystkie realizowane warsztaty będą zamknięte. Przeznaczone jedynie dla 16 wykładowców 

Akademii Morskiej w Szczecinie. 

9. Harmonogram kursów zostanie ustalony na etapie podpisania umowy. 

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Wymagania dla Wykonawcy: 

1) Posiadanie udokumentowanego 3-letniego doświadczenia w organizacji o przeprowadzaniu 

kursów Geogebra online w latach 2015-2019. 

2) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania dokumentacji przebiegu szkoleń (właściwie 

oznaczonej): 

a) Listy kursantów potwierdzające zaliczone kolejne moduły szkolenia. 

b) Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń. 

c) Materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej. 

d) Ankiet oceny szkoleń. 

 

Kryterium, jakim będzie się kierował Zamawiający jest cena - 60% oraz ilość przeprowadzonych 

kursów o podanej tematyce - 40%. 

 

Kryterium 
Waga 

kryterium 

Max. ilość punktów jaką może 

uzyskać oferty za dane kryterium 

Cena  60 % 60 pkt. 

Doświadczenie w prowadzeniu kursów 

online z zakresu obsługi programu 

GeoGebra 

40 % 40 pkt. 

 

Zasady oceny kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu kursów online z zakresu obsługi programu 

GeoGebra: 

 Doświadczenie w przeprowadzeniu do 10 szkoleń - warunek Zamawiającego - 0 pkt. 

 Doświadczenie w przeprowadzeniu    11–15 szkoleń – 10 pkt. 

 Doświadczenie w przeprowadzeniu – 16–30 szkoleń – 20 pkt. 

 Doświadczenie w przeprowadzeniu – 31–40 szkoleń – 40 pkt. 

 

Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy 

się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.  
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Informacje dodatkowe: 

V. Zamawiający informuje, że usługi szkoleniowe podlegają zwolnieniu z podatku Vat oraz że podatek 

Vat jest kosztem niekwalifikowalnym w ww. projekcie. Podatek nie może zostać ujęty na fakturze na 

usługę szkoleniową. 

VI. Warunkiem rozpatrywania przez Zamawiającego złożonej oferty jest spełnienie i złożenie przez 

Wykonawcę odpowiednich dokumentów wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz 

formularzy ofertowym. 

VII. Zamawiający informuje, że ze względu na krótki czas realizacji nie będzie rozpatrywał ofert 

niekompletnych. 

VIII. Zamawiający oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 04.04.2019 roku do godziny 09.00  

(termin złożenia oferty), w siedzibie zamawiającego w Kancelarii lub na adres mailowy: 

nowe.horyzonty@am.szczecin.pl z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych 

w procedurze Akademii Morskiej w Szczecinie. 

IX. Osobą do kontaktu Pani Kaja Soboń tel. (91) 48-09-827 w godzinach 9.00 – 14.30 od poniedziałku do 

piątku. 

X. Jednocześnie Zamawiający oczekuje złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz z niniejszymi 

oświadczeniami: 

1) Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności, znajdującą się na stronie internetowej 

uczelni w zakładce Uczelnia/Polityka prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 

1000). 

2) Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu złożenia oferty cenowej w niniejszym postępowaniu.*1) rozporządzenie 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). 

3) * W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

XI. Szczegóły dotyczące złożenia oferty. Wykonawca składając ofertę wypełnia ja wg poniższego wzoru: 

mailto:nowe.horyzonty@am.szczecin.pl
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Formularz ofertowy 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

Na usługę polegającą na przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu kursu e-learningowego 

(online) z zakresu obsługi programu GeoGebra dla kadry dydaktycznej Akademii Morskiej w 

Szczecinie 

w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 

Termin realizacji zamówienia:   

Kursy realizowane będą od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 29.04.2019 r. do 31.12.2019 r., dla 

16 osób. 

Dane Oferenta 

Nazwa Firmy  

Adres, tel., e-mail  

NIP  

KRS  

 

1.   

Usługa dla 1 pracownika ( 2 części kursu) 
(wg pozycji budżetowej max 500 zł)  

 

Kwota za kurs ( 2 części) dla 1 osoby (brutto) 

 

……………………………………………………………………. 

Suma dla 16 uczestników (brutto): 

…………………………………………………………………….. 

 


