
Szacowanie wartości zamówienia na zakup dostępu do platformy e-
learningowej do samodzielnej nauki języka angielskiego i niemieckiego 

 
Szanowni Państwo, 
 
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego zakupu dostępu do platformy językowej 
online dla pracowników Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do 
oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej 
niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 
Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
Przedmiot zamówienia: 
 
Platforma językowa online do nauki języka angielskiego i niemieckiego 
 
 Co nas interesuje w ramach dostępu do platformy: 

1. Test poziomujący dla każdego uczestnika w formie online 
2. Kursy językowe z języka angielskiego i niemieckiego na wszystkich poziomach znajomości 

języka, tj. A1, A2, B1, B2, C1, C2 
3. Lekcje z tematyki ogólnej i biznesowej 
4. Nieograniczony dostęp do Platformy dla każdego pracownika – 24/7 
5. Pełna obsługa przez opiekuna projektu: 

 Komunikacja z pracownikami w celu odpowiedzi na pytania 

 Przekazanie do Wydziału Kadr instrukcji założenia konta przez użytkowników 
 

6. Brak konieczności powierzania danych pracowników – MJWPU nie przekazuje listy 
uczestników kursów Wykonawcy– pracownicy samodzielnie rejestrują się na platformie. 

7. W ramach kursu dostępny system powtórek, minimum 5 gier językowych 
8. Dostęp do strefy administratora dla Wydziału Kadr (możliwość monitorowania aktywności 

pracowników, generowania raportów dot. aktywności pracowników) 
9. Wsparcie Wykonawcy przy wdrożeniu platformy 
10. Program motywacyjny dla uczestników zachęcający do udziału w kursie – np. konkursy, 

programy lojalnościowe, mechanizmy społecznościowe, gry rywalizacyjne. 
11. Szacowana liczba dostępów do platformy e-learningowej: 50-500 
12. Interfejs Platformy obsługiwany w języku polskim 
13. Test końcowy podsumowujący dany poziom oraz testy okresowe, 
14. Dostęp do słownika z poziomu Platformy 
15. Przypomnienia wysyłane z systemu bezpośrednio do pracowników 
16. Minimalna liczba dostępnych lekcji z języka angielskiego na platformie: 900. 
17. Korzystanie z platformy bez konieczności instalacji dedykowanego oprogramowania. 
18. Platforma musi gwarantować uczestnikom możliwość płynnego korzystania z niej w tym 

samym czasie.  
 

 
 
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę kryteria takie jak:  
 



1. cena dostępu do platformy językowej - Wynagrodzenie za usługę musi zawierać wszystkie 
koszty wykonania zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia-  
waga 80% (max 80 pkt); 

 
 

2. Liczba dostępnych lekcji z zakresu języka angielskiego - liczba dostępnych na platformie lekcji 
na wszystkich poziomach zaawansowania niezależnie od zakresu tematycznego (Za każdą 
dostępną lekcję powyżej wymaganego minimum platforma otrzyma 1 punkt. Za równo 900 

dostępnych lekcji  nie zostaną przyznane punkty)– waga 20% (max 20 pkt) 

 
3. Warunkiem koniecznym jest min. 3-letnie doświadczenie Wykonawcy w zakresie świadczenia 

usług szkoleniowych z języka angielskiego w formie szkoleń e-learningowych. 
 

 
 

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów liczonych jako suma punktów przyznanych w 
kryterium 1) cena przeprowadzenia szkolenia  i 2) liczba dostępnych lekcji z zakresu języka angielskiego.  
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę 
punktów przyznanych w kryterium 1) i 2) w oparciu o podane w niniejszym zapytaniu ofertowym 
kryteria oceny ofert. 
 
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna 
ofertę, która zawiera najniższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium 1) cena 
przeprowadzenia szkolenia. 
 
Szacowana liczba dostępów do platformy:  50 - 500 osób  
Okres dostępu do platformy: 12 miesięcy 
Termin uruchomienia dostępu do platformy: październik 

 
Proszę o przesłanie oferty mailem na adresy: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 17 sierpnia 2022r.  
 
 
Cena powinna obejmować wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, a w szczególności: wynagrodzenia oraz inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić 
przy realizacji przedmiotu umowy, zysk, narzuty, ewentualne upusty, podatki oraz pozostałe składniki 
cenotwórcze. 
Uwaga: z tytułu udzielenia odpowiedzi na zadane w niniejszym dokumencie pytania, Wykonawcy nie 
przysługuje żadne wynagrodzenie. Przesłanie oferty (wraz z załącznikami) nie jest jednoznaczne z 
otrzymaniem zamówienia na przeprowadzenie szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia 
bez podania przyczyny. 
Szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych, stanowi element kształcenia 
zawodowego. 
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