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Baćkowice, dnia 15 listopada 2011 r. 
 
 

 
 

Zapytanie o ofertowe 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice  „Edukacja i Przyszłość” 
 w Baćkowicach, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu dziennika elektronicznego 
zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków UE „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” w ramach 
Działania 9.5 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice  „Edukacja i Przyszłość” 
Baćkowice 84 
27-552 Baćkowice 
 NIP:863-168-40-93, REGON: 260347558 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup dziennika elektronicznego wraz z urządzeniem skanującym karty 
papierowe na których można ręcznie odnotowywać informacje o frekwencji  i ocenach, 
zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków UE „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” w 
ramach Działania 9.5 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

A. Dziennik elektroniczny. Zakupiony 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 przedmiot zamówienia musi być w pełni kompatybilny z 
platformą e-learning. Niezbędna jest możliwość synchronizacji w tle lub operacje importu i eksportu 
danych uczniów z dziennika elektronicznego do platformy e-learning. Po wypełnieniu przez 
nauczyciela tematu lekcji w dzienniku elektronicznym system musi automatycznie wskazywać zasoby 
edukacyjne przypisany do konkretnego tematu lekcji. System musi umożliwiać export ocen z 
platformy e-learningowej do dziennika elektronicznego, a następnie oceny te muszą być potwierdzone 
przez nauczyciela w aplikacji dziennika.   

Ponadto: 

• Dziennik elektroniczny musi umożliwiać przechowywanie podstawowych danych o 
uczniu takich jak dane teleadresowe, oceny, nieobecności, uwagi, tematy lekcji. 
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• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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, MacOS. 

• 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. 

• Dziennik elektroniczny musi mieć opcje automatycznego rozsyłania SMS na telefon 
komórkowy rodzica, zawierających oceny i frekwencję.  

• Dziennik elektroniczny musi umożliwiać ocenianie zachowania w sposób 
standardowy oraz punktowy oraz automatycznie proponować oceny końcowo 
semestralne na podstawie zdefiniowanych wcześniej kryteriów. 

• Dziennik musi umożliwi ć 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. 
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• Dziennik elektroniczny musi umożliwiać oceniania z pomocą tradycyjnego systemu 
oceniania (oceny od 1 do 6) oraz za pomocą oceniania punktowego.  

• Dziennik elektroniczny musi umożliwiać eksport oraz import danych uczniowskich 
do/z  formatu SOU (standard opisu ucznia), 

• 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. 

• 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. 

• 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). 

• Dziennik elektroniczny musi umożliwi ć rodzicom oraz opiekunom wydrukowanie w 
dowolnej chwili raportu dotyczącego przechowywanych w systemie danych 
osobowych w formie zgodnej z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych 
osobowych. 

• Dziennik elektroniczny musi mieć opcje tworzenia wykresów obrazujących 
systematykę oceniania przez nauczycieli. 

• 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. 

• Dziennik musi posiadać mechanizmy umożliwiające dostosowanie listy opcji oraz 
dostępnych funkcji w dzienniku dla nauczycieli – możliwość konfigurowania 
interfejsu. 
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• 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. 

• 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. 

• Dziennik musi posiadać dodatkowe zabezpieczenia (poza autoryzacją za pomocą 
loginu oraz zmienianego hasła z częstotliwością definiowaną oddzielnymi 
przepisami).  Przykładem dodatkowego zabezpieczenia może być wykorzystanie 
technik biometrycznych lub możliwość stosowania klucza sprzętowego w dostępie do 
dziennika. 

• Dostawca musi posiadać przynajmniej 3 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. 

 

B. Platforma e-learaning. Przedmiot zamówienia musi być w pełni kompatybilny 
dziennikiem elektronicznym. Niezbędnym jest import danych uczniów z e-dziennika 
do platformy e-learningowej. Po wypełnieniu testów i sprawdzianów w platformie e-
learningowej system musi umożliwi ć automatyczny eksport danych do dziennika 
elektronicznego. 

Ponadto: 

• Platforma e-learningowa musi mieć możliwość zamieszczania materiałów 
edukacyjnych w postaci plików. 

• Platforma e-learning musi umożliwiać tworzenie własnych materiałów edukacyjnych 
za pomocą wbudowanych edytorów testów oraz lekcji, umożliwiających generowanie 
materiałów edukacyjnych w formacie Flash. 

• Platforma e-learning musi umożliwiać tworzenie następujących typów testów: test 
wielokrotnego wyboru, test jednokrotnego wyboru, wskaż na obrazku, połącz w pary, 
przyporządkuj do kategorii, dyktando, wpisz tekst. 

• Platforma e-learning musi umożliwiać importowanie testów jednokrotnego lub 
wielokrotnego wyboru z formatu CSV oraz ich automatyczną konwersję na obiekt 
edukacyjny w formacie Flash. 
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• Platforma e-learning musi umożliwiać matematykom wpisywanie wyrażeń 
matematycznych za pomocą składni Latex. 

• Platforma e-learning musi umożliwiać przydzielanie oraz rozliczania wykonania zadań 
domowych przez uczniów. 

• Platforma e-learning musi umożliwiać filtrowanie materiałów edukacyjnych po 
poziomie nauczania, przedmiocie. 

• Platforma e-learning musi zawierać mechanizm publikacji ankiet. 

• Platforma e-learning musi zawierać mechanizm komunikacji w postaci czatów 
klasowych, dostępny dla uczniów. 

• Platforma e-learning musi umożliwi ć założenie konta dla każdego ucznia oraz 
powiązanych z nim kont rodziców/opiekunów. 

• Po przeprowadzeniu sprawdzenia wiedzy w formie pytań zamkniętych platforma musi 
prezentować ewaluację wykonanego przez uczniów zadania w postaci prostego 
raportu. 

• Platforma e-learning musi posiadać panel administracyjny umożliwiający 
wprowadzanie danych o uczniach , nauczycielach, organizacji placówki. 

• Platforma e-learning musi umożliwiać import uczniów z formatu SOU (Standard 
Opisu Ucznia). 

• Platforma e-learning musi posiadać mechanizmy zapisu lub eksportu ocen do 
dziennika  elektronicznego wdrożonego w szkole 

• Platforma e-learning musi zawierać bazę przykładowych materiałów edukacyjnych 
zawierającą przynajmniej 100 testów lub lekcji przeznaczonych do wykorzystania 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20.12.2011 r. 

IV. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 100% – cena  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę, przy spełnieniu 100% 
żądanych przez Zamawiającego parametrów . Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie 
wybrana i zawrze z nim umowę o realizację zamówienia uwzględniającą w szczególności warunki zapytania 
ofertowego i złożonej oferty cenowej. 
V. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: nie 
VI. INNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
Płatność przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dziennika elektronicznego wraz z urządzeniem 
skanującym karty papierowe, na podstawie wystawionej przez Oferenta faktury VAT po podpisaniu protokołu 
odbioru i przekazaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przyjmuje możliwości zaliczkowania na 
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poczet realizacji zamówienia. Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z 
zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie realizacji zamówienia. 
Dziennik elektroniczny wraz z urządzeniem skanującym karty papierowe mają być nowe, mają posiadać 
ważne, podpisane karty gwarancyjne. 

Dodatkowo Zamawiający w celu oceny rzeczywistej  funkcjonalności oferowanego rozwiązania zastrzega 
sobie prawo do żądania w ciągu 3 dni od otwarcia ofert dostarczenia loginu i hasła do wersji 
demonstracyjnych programów, które oferent zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić w celu weryfikacji czy 
oferowane rozwiązania spełniają 100% żądanych przez Zamawiającego kryteriów. Login i hasło mogą być 
dostarczone za pomocą poczty elektronicznej romanszcz@onet.eu oraz na fax:15 8686208 w.22.  

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 
atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być złożona w 
zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym z napisem: „Oferta na zakup dziennika elektronicznego 
wraz z urządzeniem skanującym karty papierowe”.  
 Oferta powinna zawierać: 
 - ofertę cenową 
 -wypełniony i podpisany załącznik 
 - posiadać datę sporządzenia 
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub też dostarczona osobiście na  adres:  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość” 
Baćkowice 84 
27-552 Baćkowice  
Do dnia 29.11.2011 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie 

ofert nastąpi w dniu 25.11.2011 r. o godz. 12.30 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela  Pan Roman Szczuchniak pod nr tel: (15)8686208 
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Pieczęć oferenta 

 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy 
Baćkowice „Edukacja i Przyszłość” 
Baćkowice 100 
42-552 Baćkowice 

 
OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFRTOWE 

1. Pełna nazwa oferenta: 

2. Siedziba oferenta, numer telefonu oraz  numer NIP: 

3. Termin wykonania zamówienia: 

4. Warunki płatności: 

5. Termin związania z ofertą: 

Parametr Ilość Cena jednostkowa Suma 

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 
z funkcją skanowania kart dla 3 szkół 3   
Licencja na dziennik elektroniczny wraz z licencją 
na platformę e-learningową 12 miesięcy dla 3 
szkół 3   

Szkolenie wdrożeniowe dziennik elektroniczny,  
platforma e-learningowa (moduł dyrektor, 
administrator, rada pedagogiczna) dla 3 szkół 3   

Szkolenie wdrożeniowe dla rodziców obejmujące  
dziennik elektroniczny,  platforma e-learningowa 
dla 3 szkół 3   

RAZEM      
 
 
Oferent oświadcza, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 100% kryteriów określonych przez 
Zamawiającego. 
Całkowity koszt zamówienia wynosi …………….. PLN brutto (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………) 
 
Miejscowość i data       Podpis 


