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Znak postępowania: I 272.2.25.2014 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ  

 
GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny 
 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ  
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania 

ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  

( Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn zm. ) 
 

na   

Dostawę zestawu płyt z planszami interaktywnymi 
wraz z dostawą i instalacją dziennika elektronicznego. 

 
w Ramach Projektu 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Miastków 
Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w Ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju 
Mazowsza” Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013. 

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości  
poniżej 30 000 euro  

 
 
ZATWIERDZAM 
Miastków Kościelny, dnia  19.03.2014r. 

 
 

Wójt Gminy Miastków Kościelny 
Jerzy Jaroń 

 
 
 

<Podpis kierownika Zamawiającego> 

 

mailto:gmina@miastkowkoscielny.pl
http://www.miastkowkoscielny.pl/


  

Nazwa Zamawiającego: Gmina Miastków Kościelny 
REGON:    711582322 
NIP:      826-203-72-96 
Miejscowość   Miastków Kościelny 
Adres:    ul. Rynek 6 
Strona internetowa:  www.miastkowkoscielny.pl 
Godziny urzędowania:  700 - 1500 

Tel./fax.:     tel: 25 684 16 32, fax: 25 754 40 07 
 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy 
kierować na adres: 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym 
ul. Rynek 6 

08-420 Miastków Kościelny 
 

Uwaga: 
Proszę na kopercie umieścić następującą informację: 

Dostawa zestawu płyt z planszami interaktywnymi wraz z dostawą 
 i instalacją dziennika elektronicznego  

znak postępowania: I 272.2.25.2014 
 

 

Rozdział 1.  

  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączone ze stosowania ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. z 2013 roku, , poz. 907 z późn zm.). 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

 strona internetowa Zamawiającego – www.miastkowkoscielny.pl, 
 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Zestaw płyt z planszami interaktywnymi – dla gimnazjum – 1 
sztuka. Oprogramowanie edukacyjne zgodne z podstawą programową dla 
klas I- III gimnazjum. Zestaw powinien zawierać plansze interaktywne dla 
następujących przedmiotów: język polski, matematyka, informatyka, 
geografia, historia, biologia, chemia, fizyka. 

 
 

2. Zestaw płyt z planszami interaktywnymi – szkoły podstawowe – 3 
sztuki. 
W skład zestawu powinny wchodzić: 
1. Oprogramowanie edukacyjne zgodne z podstawą programową dla klas IV-
VI szkoły podstawowej. Zestaw powinien zawierać plansze dla następujących 
przedmiotów:  język polski, matematyka, przyroda, informatyka, muzyka, 
historia.          
2. Oprogramowanie edukacyjne zawierające plansze interaktywne 
umożliwiające wykonywanie ćwiczeń  interaktywnych oraz zawierające 
prezentacje i filmy. Zawarte w nim treści edukacyjne powinny być zgodne z 

http://www.pansa.pl/


  

podstawą programową do nauczania wczesnoszkolnego w klasach I-III szkoły 
podstawowej. 
3. Oprogramowanie edukacyjne zawierające plansze interaktywne dla dzieci, 
zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. 
 

    
3. Dziennik elektroniczny – 4 sztuki. 

 
Dziennik elektroniczny powinien zawierać: dziennik lekcyjny, witrynę dla rodziców, 
moduł analiz, świadectwa, dostosowanie do wymogów ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz rozporządzeń MEN, licencja 2 lata licząc od 01 września 2014 r. 
Dziennik elektroniczny należy zainstalować  w 4 szkołach: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym 

 Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym 

oraz przeprowadzić szkolenia dla nauczycieli w w/w szkołach (4 godz. szkolenia w 
każdej szkole)  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Dziennik elektroniczny (e-dziennik) musi posiadać tradycyjny system wprowadzania 
danych (za pomocą klawiatury i myszy) oraz moduł skanowania kart ręcznie 

wypełnianych przez nauczyciela. 
Przedmiotem zamówienia jest licencja na e-dziennik wraz ze skanerem 

umożliwiającym bieżące wprowadzanie danych do systemu. 
 
Ponadto: 

1. Dziennik elektroniczny musi umożliwiać przechowywanie podstawowych 

danych o uczniu takich jak dane teleadresowe, oceny, nieobecności, uwagi, 

tematy lekcji. 

2.  Dziennik elektroniczny musi umożliwiać prowadzenie dokumentacji przebiegu 

nauczania zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z 

późniejszymi zmianami umożliwiającymi prowadzenie jej wyłącznie w formie 

elektronicznej. 

- dostosowanie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych 

3. Dziennik elektroniczny musi umożliwiać założenie osobnych kont dla dowolnej 

liczby rodziców/opiekunów oraz uczniów. Każdy z nich musi posiadać osobną 

skrzynkę wiadomości i mieć zagwarantowaną poufność kontaktu z placówką 

szkolną. Jednocześnie każdy użytkownik musi mieć dostęp do informacji na 

temat przeczytania wiadomości, którą wysłał do innego użytkownika. 

4. Dziennik elektroniczny musi umożliwiać wprowadzanie danych o ocenach oraz 

frekwencji poza komputerem, dowolnym urządzeniem elektronicznym i 

przeglądarką internetową również za pomocą urządzenia skanującego oraz 

papierowych kart. Skanowane karty powinny umożliwiać zakreślanie 



  

przynajmniej takich danych jak oceny, nieobecności, brak zadań, 

nieprzygotowanie, spóźnienie, kategorie ocen oraz zapisanie tematu lekcji i jej 

podpisanie. 

5. Dziennik elektroniczny musi być aplikacją internetową, działającą w 

przeglądarkach internetowych jak Internet Explorer, Mozilla czy Chrom, oraz 

pod kontrolą dowolnego sytemu operacyjnego – np. Windows, Linux, Mac OS. 

6. Dziennik elektroniczny musi umożliwiać napisanie i wysłanie wiadomości do 

użytkownika w systemie oraz dostarczenie potwierdzenia jej otwarcia. 

Dziennik elektroniczny musi mieć zintegrowaną bramkę SMS, dzięki której 

nauczyciele będą mogli wysyłać wiadomości SMS do rodziców, którzy nie mają 

dostępu do Internetu. 

7. Dziennik elektroniczny musi mieć opcje automatycznego rozsyłania SMS na 

telefon komórkowy rodzica, zawierających oceny i frekwencję. 

8. Dziennik elektroniczny musi umożliwiać ocenianie zachowania w sposób 

standardowy oraz punktowy oraz automatycznie proponować oceny końcowo 

semestralne na podstawie zdefiniowanych wcześniej kryteriów. 

9. Dziennik musi umożliwić odnotowywanie poprawy ocen, na przykład w formie 

[x,y,z,…] gdzie x oznacza ocenę pierwszą a y,z,… oceny uzyskane z kolejnych 

popraw. Nauczyciel musi mieć możliwość konfiguracji, które z tych ocen mają 

liczyć się do średniej i z jaką wagą. 

10. Dziennik elektroniczny musi umożliwiać oceniania z pomocą tradycyjnego 

systemu oceniania (oceny od 1 do 6) oraz za pomocą oceniania punktowego. 

11. Dziennik elektroniczny musi umożliwiać eksport oraz import danych 

uczniowskich do/z formatu SOU (standard opisu ucznia), 

12. System musi mieć możliwość wyeksportowania dziennika do formatu XML, 

oraz arkuszy Microsoft Excel. Dziennik elektroniczny musi mieć możliwość 

kojarzenia z tematami lekcji zawartymi w rozkładach materiałów nauczania 

linków do zasobów edukacyjnych umieszczonych w sieci, na szkolnych 

serwerach lub na platformach edukacyjnych.  

13. Dziennik elektroniczny musi mieć opcje terminarza, służącego rezerwowaniu 

przez nauczycieli terminów na sprawdziany oraz inne formy sprawdzania 

wiedzy, wycieczki, zawody szkolne oraz funkcję planu lekcji. Wychowawcy 

powinni móc decydować czy i kiedy ma zostać rodzicom i uczniom 

udostępniony do wglądu plan lekcji. 

14. Dziennik elektroniczny musi umożliwiać dodawanie ocen opisowych, ocen 

cząstkowych zarówno w formie tradycyjnej - w skali 1-6, jak i umożliwiać 

ocenianie kształtujące. W klasach 1-3 szkół podstawowych musi umożliwiać 

stosowanie mieszanego systemu oceniania (jednocześnie oceniania opisowego 

oraz oceniania punktowego). 

15. Dziennik elektroniczny musi umożliwić rodzicom oraz opiekunom 

wydrukowanie w dowolnej chwili raportu dotyczącego przechowywanych w 

systemie danych osobowych w formie zgodnej z obowiązującym prawem 

dotyczącym ochrony danych osobowych. 

16. Dziennik elektroniczny musi mieć opcje tworzenia wykresów obrazujących 

systematykę oceniania przez nauczycieli. 



  

17. Dziennik elektroniczny musi posiadać mechanizmy, umożliwiające 

wprowadzanie przez nauczycieli rozkładów materiałów nauczania oraz 

korzystanie z tych już przygotowanych. Od producenta wymaga się aby w 

ramach dostarczanego systemu udostępnił przynajmniej 500 przygotowanych i 

opracowanych rozkładów materiałów nauczania do aktualnie wydawanych 

podręczników szkolnych pochodzących od przynajmniej 15 różnych wydawców 

edukacyjnych. 

18. Dziennik musi posiadać mechanizmy umożliwiające dostosowanie listy opcji 

oraz dostępnych funkcji w dzienniku dla nauczycieli – możliwość 

konfigurowania interfejsu. 

19. Dziennik musi umożliwiać dyrektorowi placówki oraz nauczycielowi kontrolę 

realizacji podstawy programowej na podstawie badania postępu w realizacji 

rozkładu materiału nauczania dla każdego przedmiotu i każdej prowadzonej 

lekcji. 

20. Dziennik musi posiadać mechanizm umożliwiający wyeksportowanie 

dziennika dowolnej klasy do formatu XML oraz kolejkowanie zadań 

eksportowych ze szczególnym uwzględnieniem automatycznego 

wygenerowania wszystkich dzienników bez potrzeby wykonywania tego 

oddzielne dla każdej klasy. 

21. Dziennik musi posiadać  zabezpieczenia - autoryzacja za pomocą loginu oraz 

zmienianego hasła z częstotliwością definiowaną oddzielnymi przepisami. 

- Dziennik musi posiadać możliwość cyfrowego zapisu i udostępniania lekcji 

(ekranów z tablicy interaktywnej). 

- bezpłatne aktualizacje; 

22. Dostawca musi posiadać przynajmniej 2 pisemnych referencji ze szkół, które 

używają jego dziennika jako wyłącznej formy dokumentacji przebiegu 

nauczania aby dostarczony system był narzędziem które sprawdziło się już w 

takim zastosowaniu. 

 

Zamawiający informuje, że w każdej z w/w szkół liczba uczniów nie przekracza 300. 

 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć: 
- w terminie: do 30 dni od daty podpisania umowy do siedziby Zamawiającego 
 

Rozdział 4.  Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym,  ul. 
Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 14, w terminie do dnia 28.03.2014r.,  
do godz. 9:45. 

2. Oferty należy składać w zaklejonych opakowaniach.  
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

  
 
 
 



  

Gmina Miastków Kościelny 
08-420 Miastków Kościelny ul. Rynek 

 
oraz oznakowana następująco: 

 
 

Dostawa zestawu płyt z planszami interaktywnymi wraz z dostawą 
 i instalacją dziennika elektronicznego  

znak postępowania: I 272.2.25.2014 
 
  
z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 28.03.2014r. godzina 10:00” 
 

Rozdział 5.  Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

1. Oferent określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację 
całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

 

Rozdział 6.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

 
 
 
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt 


 C

 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
CN - najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

Rozdział 7.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 

 
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie  
z kryterium wyboru ofert. 

 

 

 

  Informacja  Zamawiającego: 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli cena 

najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 



  

Rozdział 8. Załączniki 
 

1. Wzór oferty 

2. Wzór umowy- (zaparafowany) 

3. Formularz asortymentowo-cenowy 

 

 


