
 

fundacja SCIENCE POINT 
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok 

office@sciencepoint.pl | sciencepoint.pl | +48 85 732 01 22 
NIP: 542-323-97-22 | REGON: 200881939 | KRS: 0000523330 

 

Białystok, dnia 03.11.2020 r. 
 
 
 
 

Rozeznanie cenowe nr RC/03/3.3.1/0218/2020 
 

 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 
Fundacja Science Point 
ul. Elektryczna 1/3, lok. 216, 15-080 Białystok 
NIP: 5423239722, REGON: 200881939, KRS: 0000523330 
tel. 85 732 01 22 

 
Działając w imieniu Fundacji Science Point zapraszam do złożenia ofert na wykonanie 
usługi/dostawy/roboty budowlanej o szacowanej wartości nieprzekraczającej 50 000,00 zł. netto, 
w związku z realizacją projektu  pt. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” 
nr RPPD.03.03.01-20-0218/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego,  Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie 
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

II. CEL ZAMÓWIENIA 

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na 

rynku pracy” o numerze RPPD.03.03.01-20-0218/19 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie 

zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 16 – stanowiskowej pracowni językowej do Zespołu Szkół im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie w ramach realizacji Projektu pt. „Kształcenie 

zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” o nr RPPD.03.03.01-20-0218/19 – konkurs nr 

RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020 zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w pkt IV. 

Przedmiot zamówienia musi byd fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad 

prawnych. Zaoferowane urządzenia/akcesoria powinny posiadad aktualne pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz 

ustawodawstwem polskim. Cena zawiera zakup i dostawę przedmiotów do siedziby Zespołu Szkół 

w Szczuczynie oraz koszt podłączenia i uruchomienie. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Rodzaj produktu Specyfikacja  Ilośd sztuk 

16 – sto stanowiskowa 
pracownia językowa 

1. 
Jednostka centralna systemu, 
okablowanie 

1 

2. Oprogramowanie sterujące PC 1 

3. 
Oprogramowanie magnetofonu 
cyfrowego z trenerem wymowy 

1 

4. Pulpit zarządzający nauczyciela 1 

5 Słuchawki z mikrofonem 17 

6 Stanowisko uczniowskie/okablowanie 16 

7 
Głośnik montowany w blendzie biurka 
lektorskiego 

2 

8 Biurko nauczyciela 1 

9 Stolik ucznia 2-osobowy 8 

10 Krzesło ucznia 16 

11 Fotel nauczyciela 1 

12 
Wzmacniacz stereo z cyfrową regulacją 
siły głosu 

1 

Pracownia powinna posiadad certyfikat CE i byd objęta 5-letnim okresem gwarancji. 
Blaty biurek narożnych powinny byd zaokrąglone. 

Funkcje realizowane w pracowni: 

 

1. Dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub 

czwórki (maksymalnie 16 grup). 

2. Praca w grupach:  

 podział słuchaczy na dowolne grupy (max 16), które jednocześnie realizują 

własne programy (max 8), 

 (np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje), 

 dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami, 

 szybkie (jednym przeciągnięciem ikonki) przerzucenie ucznia do innej grupy, 

 konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora, 
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 konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy, 

 konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy,  

 konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez, 

 częśd uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między sobą, reszta osób w 

grupie A słucha tej dyskusji. 

3. Praca w parach:  

 podział słuchaczy na pary (max 16), które jednocześnie prowadzą dialogi nie 

słysząc się pomiędzy parami, 

 (podział odbywa się według dowolnych numerów stanowisk np..: 1+9, 5+12, 

itd.), 

 konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym, 

 konwersacja uczniów w parach z nauczycielem. 

4. Podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy. 

5. Konwersacja z uczniem, parą lub grupą. 

6. Konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych słuchaczy - jednej z grup. 

7. Konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy - jednej z grup. 

8. Zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV. 

9. Wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer) do 

wybranych uczniów. 

10. Prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki . 

 

Funkcje dostępne dla uczniów: 

 
1. Praca indywidualna:  

 odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora (możliwośd pracy z 
ośmioma różnymi programami równocześnie), 

 odsłuch wykładu lektora, 

 konwersacja z lektorem, 

 konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą, 

 powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD,  

 kontrola własnej wymowy. 
2. Praca w parach:   

 podsłuch przez lektora wybranej pary, 

 konwersacja wybranej pary z lektorem. 
3. Praca w grupach:  

 odsłuch programu nauczania przez grupę, 

 odsłuch wykładu lektora przez grupę, 

 konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora, 

 konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy, 

 konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy,  

 konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez, 

 konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę.  
4. W każdym trybie możliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela. 
5. W każdym trybie uczeo posiada podsłuch swojego głosu. 
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Funkcje dodatkowe: 

 
1. Timer odmierzający czas pracy. 
2. Jednoczesny odsłuch audycji z podłączonego urządzenia i informacji płynących z sali (np. 

poleceo nauczyciela). 
3. Jednoczesne nagrywanie na podłączonym urządzeniu słyszanej audycji oraz własnego 

głosu. 
4. Możliwośd podłączenia komputera. 
5. Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z licencją na wszystkie 

stanowiska:  

 jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych, 

 jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku, 

 zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach (głos nauczyciela, audycja) i własnego 
głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach, 

 odtwarzanie nagrania w różnym tempie - pozwala na dokładne wsłuchanie się i 
odwzorowanie danego zwrotu, 

 graficzne wykresy przebiegu dźwięku (oscylograf) do porównywania ścieżek np. 
własnego, nagranego głosu i oryginału, 

 zakładki służące do zaznaczenia fragmentu audycji, który chcemy powtarzad, 

 włączenie i wyłączenie własnego podsłuchu. 
6. Indywidualna regulacja siły głosu w słuchawkach przez nauczyciela i  uczniów. 
7. Regulacja głośności wyjśd do nagrywania. 
8. Możliwośd włączenia głosu nauczyciela na głośniki sali. 
9. Tworzenie list obecności uczniów. 
10. Możliwośd sortowania list obecności po liczbie porządkowej/nazwisku/numeru 

stanowiska. 
11. Przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk. 
12. Włączenie lub wyłączenie podsłuchu własnego uczniów. 
13. Dystrybucję do max 8 dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup. 
14. "Nakładanie dźwięku” - uczeo w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu 

(lub innego źródła) oraz jednocześnie głos nauczyciela objaśniającego daną audycję. 
15. Dystrybucję dźwięku z komputera lektora do stanowisk uczniów. 
16. Przełączanie źródła dźwięku. 
17. Rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu 

cyfrowego. 
 

Funkcje specjalne: 

 
1. Tworzenie list obecności uczniów. 
2. Możliwośd szybkiego importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników 

elektronicznych (pliki SOU, XML,CSV).  
3. Sortowanie listy uczniów po nazwisku i numerze stanowiska. 
4. Dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub 

czwórki; kto z kim ma byd w grupie dyskusyjnej - o tym decyduje nauczyciel 
(rozmieszczenie stanowisk nie może stanowid przeszkody). 

5. Losowe (generowane z systemu) tworzenie grup dyskusyjnych składających się z dwóch 
lub trzech lub czterech osób. 



 

fundacja SCIENCE POINT 
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok 

office@sciencepoint.pl | sciencepoint.pl | +48 85 732 01 22 
NIP: 542-323-97-22 | REGON: 200881939 | KRS: 0000523330 

6. Tworzenie grup dyskusyjnych (roboczych) składających się z dwóch lub trzech lub 
czterech osób   siedzących obok siebie (układanie kolejne). 

7. Możliwośd stworzenia 16 dowolnych grup dyskusyjnych.  
8. Sposób tworzenia i edytowania grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów w 

odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop). 
9. Zapamiętywanie układu sali (osiem programowalnych przycisków, którym będzie 

odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku) z 
nadaniem nazw przycisków programowalnych. 

10. Możliwośd podłączenia 8 urządzeo audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego 
wejścia do oddzielnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje INNY program).  

11. Regulacja głośności poszczególnych wejśd audio. 
12. Przypisanie nazwy kolejnym wejściom liniowym.  
13. Cyfrowa regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich (uwzględnia 

potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących).  
14. Możliwośd zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów. 
15. Możliwośd zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup / wejśd audio. 

 
 

 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe patenty lub 
pochodzenie źródło lub szczegóły proces którym charakteryzuje się produkty lub usługi dostarczone 
przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąd, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ  
i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno – eksploatacyjno – użytkowych 
nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.  
 

W załączeniu przedstawiono poglądowy układ ustawienia pracowni w sali – załącznik nr 2. 

Zamawiający dopuszcza możliwośd zmian w zakresie ustawienia pracowni. 
 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

16.11.2020 r. – 14.12.2020 r. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia.  

VI. KRYTERIUM DOSTĘPU 

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż 
w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali potencjał techniczny  
i osobowy do jego realizacji.  
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element 
formularza oferty. 

 

VII. OPIS SPOSOBU I PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta powinna zostad sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego. 

2. Jeden wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę na całośd zamówienia. 

3. Oferta powinna byd opatrzona pieczęcią firmową i imienną (jeśli dotyczy). 

4. Oferta powinna zostad podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Oferta powinna zawierad wszystkie dane wyszczególnione w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 
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6. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) 

dopuszcza się jednorazowa możliwośd poprawy treści złożonej oferty.  

7. Jakakolwiek modyfikacja formy lub treści dokumentów, w tym formularza cenowego oraz jego 

załączników uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty bez jej rozpatrzenia. 

8. W przypadku składania ofert przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyd pełnomocnictwo 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeo woli w imieniu wykonawcy. 

9. Podana cena powinna zawierad wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 

VIII. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Polska, województwo podlaskie, powiat grajewski, Szczuczyn, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn. 

IX. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierowad się następującymi kryteriami 

i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniad oferty w poszczególnych kryteriach: 

 

Lp. Kryterium Waga 
Max liczba punktów 

(pkt.) 

1 Cena oferty 100 100 

  SUMA 100 

 

1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilośd punktów, a pozostałym ofertom 

zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: 

 

Oferta o najniższej cenie brutto 

C = ( ---------------------------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium tj. 100% 

Cena brutto oferty badanej 

 

gdzie: C - wartośd punktowa badanej oferty 

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, 
spełniająca wymagania rozeznania cenowego.  

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny, decyduje kolejnośd złożenia oferty. 

4. Jeśli cena wybranej oferty/ofert przekroczy kwotę jaką dysponuje Zamawiający, dopuszcza się 

możliwośd podjęcia negocjacji ceny. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania 
przyczyn. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy na realizację przedmiotowego 
zamówienia z żadnym z oferentów bez podania przyczyny1. 

7. Oferta musi byd napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.  

8. Zamawiający  poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.  
 

                                                           
1 Przedmiotowe rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie ceny rynkowej przedmiotu zamówienia. 



 

fundacja SCIENCE POINT 
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok 

office@sciencepoint.pl | sciencepoint.pl | +48 85 732 01 22 
NIP: 542-323-97-22 | REGON: 200881939 | KRS: 0000523330 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Ofertę należy złożyd w terminie do dnia 09.11.2020 r. na adres poczty elektronicznej, tj.: 
projekt@sciencepoint.pl do godz. 15:00 lub na adres: ul. Elektryczna 1/3, lok.216, 15-080 Białystok 
w godz. 9:00 – 15:00. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert. Oferty 
złożone po wyznaczonym w rozeznaniu terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Osobą do kontaktu z wykonawcami jest:  
Anna Krajewska e- mail: projekt@sciencepoint.pl , tel. 85 732 01 22 
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w rozeznaniu cenowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria  
wyboru określone w rozeznaniu cenowym. 

 
XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje że:  
 

a) administratorem Paostwa danych osobowych jest Fundacja Science Point, ul. Elektryczna 
1/3, lok.216, 15-080 Białystok (zwane dalej jako: Administrator), z którym można się 
skontaktowad:   

 pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Elektryczna 1/3, lok.216, 15-080 
Białystok 

 telefonicznie pod numerem: 85 732 01 22 

 e-mailowo pod adresem: inspektor@sciencepoint.pl 
b) Paostwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:  

 związanym z rozeznaniem cenowym nr RC/03/3.3.1/0128/2020 prowadzonym w trybie 
rozeznania rynku;  

 wykonania umowy zawartej przez Administratora z Województwem Podlaskim  
w ramach, której udzielane jest zamówienia;   

 wykonania zamówienia zleconego Paostwu przez Administratora oraz do podjęcia 
działao na Paostwa żądanie przed realizacją zamówienia;  

 celów reklamacyjnych czy też innych działao związanych z postępowaniem o udzielnie 
zamówienia;  

c) odbiorcami Paostwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu pkt. 6.5.2 ppkt. 17 i 18 Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 z dnia 22.08.2019;  

d) Paostwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania (b) oraz realizacji umowy zawartej z Województwem Podlaskim;  

e) obowiązek podania Paostwa danych osobowych związany jest z udziałem w postepowaniu   
o udzielenia zamówienia w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 
22.08.2019;  



 

fundacja SCIENCE POINT 
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok 

office@sciencepoint.pl | sciencepoint.pl | +48 85 732 01 22 
NIP: 542-323-97-22 | REGON: 200881939 | KRS: 0000523330 

f) Podanie przez Paostwa danych osobowych jest warunkiem zlecenia i realizacji zamówienia   
z Administratorem, jak również udziału w działaniach i projekcie realizowanym przez 
Administratora. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Brak podania danych będzie 
skutkował brakiem możliwości zlecenia oraz realizacji zamówienia z Administratorem, jak 
również udziału  w działaniach i projektach realizowanych przez Administratora.   

g) Paostwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  
a w szczególności nie będą podlegały profilowaniu;  

h) Przysługuje Paostwu prawo do:  

 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;  

 żądania ograniczenia przetwarzania danych;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
przetwarzanie Paostwa danych przez Administratora narusza przepisy RODO. 
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