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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

Tarnów, 13.09.2017r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/HYB/2017 

dotyczące dostawy podręczników  na kurs komputerowy zgodny z DIGCOMP 16  

na poziomach A i B 

w ramach projektu „Praktyczne kwalifikacje” – współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie 
ustawiczne na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.05.05.00-22-0066/16-00. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

1. Nazwa i adres Zamawiającego  

HYBRYDA Katarzyna Wolak, Rynek 22, 33-100 Tarnów. 

Adres do korespondencji: Rynek 22, 33-100 Tarnów. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2. Rodzaj zamówienia  

Dostawy 

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 162 podręczników na kurs komputerowy dla osób 

powyżej 18 roku życia zgodny z DIGCOMP 16 na poziomach A i B w ramach projektu „Praktyczne 

kwalifikacje”. Tematyka kompetencji obejmuje 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnych z ramą 

kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework – poziom A i B. 

Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych zawarty został w  załączniku nr 4. 

 

Podręczniki  muszą być nowe i nieużywane oraz wolne od wad i usterek.  Dostawa podręczników 

odbędzie się na koszt własny Wykonawcy. W ramach dostawy Wykonawca zapewni dodatkowo 

10 bezpłatnych podręczników dla prowadzących. 

 

Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania   

ofertowego.  

 

Określenie liczby podręczników na dany poziom nastąpi w momencie uruchomienia grupy na  

określonym poziomie. 

4. Dostawa podręczników ma nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych liczonych od 

dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą elektroniczną.   

 

5. Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie granic 

województwa pomorskiego. 

 

6. Termin realizacji zamówienia: od 2 października 2017 do 31 października 2019 roku. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zamówienia. 
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7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

        22110000-4 -   

       Drukowane książki 

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM  

8. Wadium/Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Nie przewiduje się. 

  

9. Zaliczki/płatność częściowa 

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Przewiduje się płatności częściowe po każdym miesiącu w którym zamówienie było wykonane na 

podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

 

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący osobami prawnymi lub osoby 

prowadzące działalności gospodarczą. 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.  

 Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie stawia  w tym zakresie warunku szczegółowego.  

 Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

3) Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a  Wykonawcą polegające  

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.  

Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

4) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. 
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia 

5) Przedstawią ofertę spełniającą wszystkie wymagania podane w „Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia”. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

UWAGA: 

Wykonawca musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które 

oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Nie spełnienie 

któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu (tj. punkt 10 podpunkt 1,2,3,4,5,) będzie 

skutkowało odrzuceniem Oferty. 

Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych 

warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie dokumenty, z których jednoznacznie 

wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego 

wymagania zostaną odrzucone. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 

wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych 

wyjaśnień. 

11. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego; 

2) W przypadku konsorcjum dokumenty potwierdzające istnienie konsorcjum – umowa 

konsorcjum; 

3)  Dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności – np. wydruk z CEIDG, 

KRS; 

4)  W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę, nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.  

Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie 

jednoznacznie wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty 

Wykonawcy.  

Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku:  

 oczywistych omyłek pisarskich,  
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 oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

 innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 

Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Oferentów 

nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach 

będą wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert i realizacji szkolenia 

objętego zapytaniem ofertowym. 

PROCEDURA  

12. Tryb udzielenia zamówienia  

1) Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 

z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 

niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną  

w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. i inne aktualnie obowiązujące w sposób zapewniający 

przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. 

2) Wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego 

zamówienia i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego,  

a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny. 

 

13. Kryteria oceny ofert  

Wybór Oferty dokonany zostanie na podstawie: 

1)  ceny brutto za 1 podręcznik,  

2) terminu realizacji zamówienia, 

Cena będzie stanowiła 80% badanej Oferty, 20% będzie stanowił termin realizacji zamówienia. 

 

Opis sposobu obliczenia oceny Oferty: 

Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:  

 

 

1) Cena (C) – 80% 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za 1 podręcznik otrzyma 80 pkt., 

natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą 

z poniższego wyliczenia: 

 

                      Cena brutto oferty najtańszej 

 C =  ____________________________      x 100 pkt x 80%  

                    Cena brutto oferty badanej 
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2) Termin realizacji jednego zamówienia (R) 

1-2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia – 20 pkt 

3-4 dni robocze od dnia złożenia zamówienia – 10 pkt 

5 dni  - 0 pkt 

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według  następującego wzoru: SP=C+R 

SP – suma punktów Oferty w oparciu o ustalone kryteria, 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ceny oferty, 

R – liczba punktów uzyskanych w kryterium termin realizacji zamówienia, 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu 

o wszystkie  kryteria  i wyliczenia o których mowa powyżej. 

W przypadku, gdy dwie lub więcej Ofert uzyskają jednakową, największą liczbę punktów Zamówienie 

zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił niższą cenę.  

W przypadku gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo, Zamawiający zwróci się do 

Oferentów o przedstawienie ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

14. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

15. Termin oraz miejsce składania ofert 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.09.2017r. (wiążąca jest data wpływu Oferty do 

Biura projektu lub na elektroniczną skrzynkę pocztową). Ofertę można składać: 

1) osobiście lub pocztą w biurze Hybryda Katarzyna Wolak: Rynek 22, 33-100 Tarnów 

(w godzinach pracy biura tj. 8:00–16:00), 

2) e-mailem na adres: hybryda22@wp.pl 

 

 Zamawiający informuje że: 

a) Oferenci mogą zapoznać się z treścią złożonych Ofert, z zastrzeżeniem konieczności 

zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; 

b) Oferenci mogą przed upływem terminu przesyłania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę; 

c) W toku badania i oceny oferty może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych 

ofert. 

 

16. Osoby do kontaktu  

   Osobą wyznaczoną do kontaktu oraz udzielającą informacji na temat wypełniania dokumentów 

jest Pani Katarzyna Wolak, tel. 14 627 22 82, e-mail: hybryda22@wp.pl 

17. Termin związania Ofertą  

Termin związania Ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych począwszy od upływu terminu składania 

ofert  wskazanego w pkt. 15. 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:hybryda22@wp.pl
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18. Sposób sporządzenia Oferty 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Oferent ma prawo złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

3) W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę, nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 

4) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 

2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz z Ofertą konieczne jest złożenie dołączonego 

jako wzór Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, oraz pozostałych dokumentów o  których 

mowa w pkt. 11 niniejszego zapytania. 

5) Oferta zawierać będzie cenę jednostkową brutto za 1 podręcznik (z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów i należnych podatków) oraz łączną wartość wykonania przedmiotu 

zamówienia stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej i liczby podręczników (wskazanych 

w załączniku nr 1. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający 

przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

6) W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: 

Zapytanie ofertowe nr 4/HYB/2017 

7) W przypadku wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: Zapytanie ofertowe  

nr 4/HYB/2017. 

8) W przypadku złożenia Oferty w formie wiadomości elektronicznej, Oferent składa 

zeskanowaną Ofertę, tj. komplet zeskanowanych dokumentów wymaganych w pkt. 11, 

spełniających wszelkie wymagania formalno-prawne, tj. np. pieczęcie, podpisy. Jednocześnie 

Zamawiający, w przypadku wybrania Oferty jako najkorzystniejszej, wymaga przedłożenia 

kompletu oryginalnych dokumentów (przesłanych wcześniej drogą elektroniczną) do biura 

projektu  w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.  

 

19. Termin publikacji oceny nadesłanych ofert 

Oferty zostaną ocenione do dnia 28.09.2017 r. 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie umieszczona w Bazie 

Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz przesłana 

drogą elektroniczną jedynie do Wykonawców, którzy złożyli Oferty.  

20. Zawarcie umowy  

W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub 

będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników, 

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w zapytaniu ofertowym uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów, o ile wartość zamówienia nie przekroczy kwoty, którą 

Zamawiający ma przewidzianą na sfinalizowanie tego zadania w budżecie projektu. 

21. Zmiany zapytania ofertowego 

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert, 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne  

z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.  

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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22. Unieważnienie 

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w szczególności gdy: 

1) wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający ma przewidzianą na 

sfinalizowanie tego zadania w budżecie projektu, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

wcześniej; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia; 

5) Zamawiający nie otrzyma dofinansowania; 

6) jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób 

sprzeczny z prawem lub wytycznymi. 

 

23. Zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku:  

1) gdy nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia w określonym w umowie 

terminie z przyczyn nie wynikających bezpośrednio z winy Wykonawcy – Zamawiający może 

wydłużyć termin realizacji umowy1; 

2) zmiany terminu realizacji projektu; 

3) zmiany ostatecznej liczby uczestników projektu. 

 

24. Odrzucenie oferty 

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

2) została złożona po terminie składania ofert; 

3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

4) nie spełnia wymogów merytorycznych; 

5) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 M.in. w przypadku wystąpienia takich okoliczności jak: poważna choroba wymagająca hospitalizacji lub inna długotrwała ale przejściowa 

niezdolność do zrealizowania dostawy, działanie siły wyższej, zdarzenie losowe uniemożliwiające realizację dostawy przedmiotu 

zamówienia w określonym terminie. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/HYB/2017 

I. Przedmiot zamówienia  

„Praktyczne kwalifikacje” 

Projekt realizowany przez HYBRYDA Katarzyna Wolak współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  
na lata 2014-2020; Oś priorytetowa. 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.05.05.00-22-0066/16-00. Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017r. do 28 lutego 2020. 

Obszar realizacji projektu: województwo pomorskie 

Grupa docelowa: Osoby w wieku 18 lat i więcej, z terenu woj. Pomorskiego, w tym osoby o niskich 

kwalifikacjach (mak. ISCED 3) oraz osoby, które ukończyły 50 rok życia, które  

z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 162 podręczników na kurs komputerowy dla osób 

powyżej 18 roku życia zgodny z DIGCOMP 16 na poziomach A  i B w ramach projektu 

„Praktyczne kwalifikacje”. Tematyka kompetencji obejmuje 5 obszarów i 21 kompetencji 

zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework 

– poziom A i B. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych zawarty został w  załączniku nr 4. 

 

Podręczniki  muszą być nowe i nieużywane oraz wolne od wad i usterek.  Dostawa podręczników 

odbędzie się na koszt własny Wykonawcy. W ramach dostawy Wykonawca zapewni dodatkowo 

10 bezpłatnych podręczników dla prowadzących. 

 

Określenie liczby podręczników na dany poziom nastąpi w momencie uruchomienia grupy na  

określonym poziomie. 

2. Zamówienia uzupełniające: 

Zamawiający może na podstawie umowy zlecić realizację usług dodatkowych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym w okresie trwania projektu, jednak nie później niż w okresie 3 lat 

od udzielenia zamówienia podstawowego, o ile staną się one niezbędne i zostaną spełnione 

łącznie następujące warunki:  

1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 

2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Hybryda Katarzyna Wolak; 
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3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie (zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia  

19 lipca 2017r.).   

 

3. Czas trwania zamówienia / termin wykonania:  

1) Termin realizacji zamówienia  02.10.2017 – 31.10.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmiany terminu zamówienia. 

2) Czas trwania zamówienia może ulec wydłużeniu – wyłącznie za zgodą Zamawiającego,  

w sytuacji wystąpienia okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu 

składania oferty.  

 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie granic 

województwa pomorskiego. 

 

Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty 

jednostkowej brutto podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie 

ofertowe. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/HYB/2017 

 

 

........................................... 

                Pieczęć   Wykonawcy    

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Ja niżej podpisany/a: …………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………….. 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności 

dotyczące dostawy podręczników na kurs komputerowy zgodny z DIGCOMP 16 na poziomach  

A i B dla Uczestników projektu „Praktyczne kwalifikacje” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie 

ustawiczne na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.05.05.00-22-0066/16-00. 

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za cenę 

jednostkową brutto obejmującą dostawę jednego podręcznika  na kurs komputerowy na 

 

kwotę:….…………………………………………………………………………………………………………………………zł 

 

 (słownie:….……………………………………….……………………..………………………………………………..zł) 

 

Łączna kwota za 162 podręczników na kurs komputerowy wynosi: 

……………………………………………………………………………………………….……………….………………..zł  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..zł)  

2) Deklaruję dostawę w terminie ……………… dni (od 1 do 5 dni) od dnia zgłoszenia zamówienia 

drogą elektroniczną na adres e-mail……………………………………………………………………………………… 

Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw 

do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego; 

2) W przypadku konsorcjum dokumenty potwierdzające istnienie konsorcjum – umowa 

konsorcjum; 



 
 

11 
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

3)  Dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności – np. wydruk z CEIDG, 

KRS; 

4)  W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę, nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo  

  

Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie 

jednoznacznie wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty 

Wykonawcy. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku:  

 oczywistych omyłek pisarskich,  

 oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

 innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 

Do kontaktu wyznaczam następującą/e osobę/y: 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(Imię, nazwisko, telefon, mail) 

 

 

……………………………... 

(miejscowość, data) 

………………………………………………………………………………….……. 

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/HYB/2017 

 

............................................ 

                Pieczęć   Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE  

 O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 O BRAKU INNYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu dotyczącym wyłonienia dostawcy 162 podręczników  na 
kurs komputerowy zgodny z DIGCOMP 16 odpowiadających ramie kompetencji informatycznych  
i informacyjnych Digital Competence Framework na poziomach A i B w ramach projektu 
„Praktyczne kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś 
priorytetowa: 05: Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne na podstawie umowy 
o dofinansowanie RPPM.05.05.00-22-0066/16-00.  

1) Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia; 

2) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; 

3) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia; 

4) Przedstawię ofertę spełniającą wszystkie wymagania podane w „Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia”. 

Ponadto oświadczam, iż: 

1) W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości; 

2) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3) Wykonawca zapoznał się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami i nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń. 
……………………………... 

(miejscowość, data) 

…………………………………………………………………………………. 

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 4/HYB/2017 

Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych w projektach realizowanych w  ramach Działania 

5.5. RPO WP 2014-2020 

Tabela nr 1 

Obszar Nazwa kompetencji 

INFORMACJA 

1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji 

1.2 Ocena informacji 

1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji 

KOMUNIKACJA 

2.1. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji 

2.2. Dzielenie się informacjami i zasobami 

2.3. Aktywność obywatelska online 

2.4. Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 

2.5. Netykieta 

2.6. Zarządzanie tożsamością cyfrową 

TWORZENIE TREŚCI 

3.1 Tworzenie treści 

3.2 Integracja i przetwarzanie treści 

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 

3.4 Programowanie 

BEZPIECZEŃSTWO 

4.1 Narzędzia służące ochronie 

4.2 Ochrona danych osobowych 

4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z 
korzystania z technologiiinformacyjno-komunikacyjnych 

4.4 Ochrona środowiska 

ROZWIĄZYWANIE  

PROBLEMÓW 

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych 

5.2 Rozpoznawanie   potrzeb   i   narzędzi   niezbędnych do rozwiązywania 
problemów 

5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii 

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych 
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Tabela nr 2  

Obszar  INFORMACJA 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji  

Identyfikacja, lokalizacja, wyszukiwania, zapisywanie, organizacja informacji cyfrowej 

- w zależności od istotności i potrzeb. 

Poziom 

znajomości 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Umie wyszukiwać informacje 

online, korzystając  

z wyszukiwarek 

internetowych, wie, że różne 

wyszukiwarki mogą  

generować różne wyniki. 

Umie przeglądać 

 informacje w Internecie 

i wyszukiwać informacje 

online, umie wyrazić swoje 

potrzeby informacyjne, umie 

selekcjonować  

właściwe informacje  

pośród wyników  

wyszukiwania. 

Umie korzystać z 

szerokiego  

zakresu strategii 

podczas  

przeglądania i 

wyszukiwania  

informacji online, 

umie  

selekcjonować i 

śledzić  

otrzymywane 

informacje,  

wie kogo 

obserwować  

w elektronicznych 

platformach 

wymiany informacji 

(na przykład na 

mikroblogach). 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

1.2 Ocena informacji 

Gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna ocena informacji. 

Poziom 

znajomości 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Wie, że nie wszystkie  

informacje w Internecie  

są wiarygodne. 

Umie porównać 

różne źródła informacji. 

Jest krytyczny 

wobec informacji, 

umie sprawdzić i 

ocenić  

jej ważność i 

wiarygodność. 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji 

Zapisywanie i przechowywanie informacji w celu łatwiejszego wyszukiwania i 

organizowania informacji i danych. 

Poziom Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 
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znajomości Wie, jak zapisać pliki i treści (na 

przykład teksty, zdjęcia, 

muzykę, pliki wideo i strony 

internetowe).  

Wie, jak wrócić  

do zapisanych plików  

i treści. 

Wie, jak zapisać,  

przechowywać i tagować pliki, 

treści i informacje,  

ma swoje strategie  

przechowywania plików  

i treści.  

Wie, jak organizować  

zapisane pliki i treści  

oraz jak nimi zarządzać. 

 

Umie stosować 

różne metody  

i narzędzia 

organizowania 

plików, treści i 

informacji,  

umie zastosować 

strategie  

pobierania treści, 

które zostały 

zapisane również 

przez inne  

osoby. 

 

Obszar  KOMUNIKACJA 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

2.1.  Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji 

Interakcja przez różne aplikacje i urządzenia cyfrowe, rozumienie jak przebiega 

komunikacja  

w środowisku cyfrowym, umiejętność wyboru właściwych narzędzi komunikacji    

elektronicznej,   poruszanie   się   między   różnymi formatami komunikacji 

elektronicznej,  

dostosowywanie strategii komunikacji do potrzeb odbiorców. 

Poziom 

znajomości 

 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Umie kontaktować się  

z innymi osobami  

za pośrednictwem narzędzi 

komunikacji elektronicznej 

(telefony komórkowe, VoIP, 

czat, poczta elektroniczna). 

Umie korzystać z kilku  

narzędzi komunikacji 

 elektronicznej,  

aby kontaktować się  

z innymi osobami,  

stosując bardziej 

zaawansowane funkcje tych  

narzędzi. 

Angażuje się w 

korzystanie  

z szerokiego zakresu 

narzędzi  

komunikacji 

elektronicznej  

(poczta 

elektroniczna, czat, 

blogi, mikroblogi, 

komunikatory), 

umie zastosować 

narzędzia  

komunikacji 

elektronicznej,  

dostosowując je do 

celu działania, umie 

dostosować 

narzędzia  

komunikacji do 

potrzeb  

odbiorców, umie 

odbierać różne 
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rodzaje 

komunikatów. 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

2.2.  Dzielenie się informacjami i zasobami 

Dzielenie się z innymi informacjami i zasobami, aktywna postawa wobec dzielenia się  

wiedzą, materiałami, zasobami i występowania jako pośrednik, umiejętność 

cytowania  

i włączania nowych informacji do posiadanego zasobu wiedzy. 

 

 

Poziom 

znajomości 

 

 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Umie dzielić się plikami  

i treściami z innymi osobami za 

pośrednictwem prostych 

narzędzi (poczta 

 elektroniczna, przesyłanie 

załączników). 

Umie uczestniczyć  

w networkingu  

i komunikacji sieciowej, 

przekazując wiedzę, treści  

i informacje. 

Umie aktywnie 

dzielić się 

informacją, 

treściami i zasobami  

z innymi osobami w 

komunikacji 

sieciowej, pracy 

zdalnej  

i na platformach 

dedykowanych 

współpracy online. 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

2.3.  Aktywność obywatelska online 

Uczestniczenie   w   życiu   obywatelskim   przez   zaangażowanie online, 

poszukiwanie 

okoliczności sprzyjających rozwijaniu i wzmacnianiu kompetencji cyfrowych, 

świadomość możliwości wykorzystania technologii do aktywności obywatelskiej. 

 

Poziom 

znajomości 

 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Wie, że można  

wykorzystywać TIK  

w dostępie do usług  

publicznych, i z niektórych 

pasywnie korzysta. 

Aktywnie korzysta  

z podstawowych  

funkcjonalności usług  

online (urząd, szpital,  

bankowość, usługi  

e-governance). 

Aktywnie 

uczestniczy  

w przestrzeniach 

online, wie,  

jak się zaangażować 

w działalność 

obywatelską online, 

umie  

korzystać z wielu 

różnych  

serwisów. 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

2.4.  Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 

Wykorzystanie TIK i mediów do pracy zespołowej, wspólnego tworzenia wiedzy,  

treści i zasobów. 

Poziom 

znajomości 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Umie współpracować  

z innymi osobami,  

Umie tworzyć i zmieniać 

wyniki pracy zespołowej,  

Często korzysta z 

narzędzi  
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korzystając z ograniczonych 

możliwości TIK (na przykład 

poczta elektroniczna). 

korzystając z prostych  

narzędzi pracy online. 

współpracy 

cyfrowej, czuje się 

pewnie w tym 

obszarze,  

wspierając w ten 

sposób wspólny 

proces tworzenia 

zasobów, treści 

i wiedzy. 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

2.5.  Netykieta 

Świadomość  i  znajomość  norm  obowiązujących w  interakcjach online, 

świadomość różnic kulturowych, umiejętność ochrony siebie i innych osób przed 

zagrożeniami   mogącymi    

wynikać  z   komunikacji   w  sieci, umiejętność wypracowania   strategii   radzenia   

sobie    

z   niewłaściwymi zachowaniami w komunikacji online. 

 

 

Poziom 

znajomości 

 

 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Zna podstawowe normy  

obowiązujące w kontaktach z 

innymi online. 

Zna zasady netykiety i umie je 

zastosować we własnych 

zachowaniach. 

Umie zastosować 

różne aspekty 

netykiety w 

rozmaitych  

przestrzeniach 

komunikacyjnych 

online, ma 

wypracowane  

strategie radzenia 

sobie  

z niewłaściwymi 

zachowaniami w 

komunikacji online. 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

2.6.  Zarządzanie tożsamością cyfrową 

Tworzenie  i  kształtowanie tożsamości  cyfrowej  (jednej  lub  kilku) oraz zarządzania 

nią,   umiejętność   ochrony   własnej   reputacji, umiejętność zarządzania danymi 

dostępnymi  

przez różne konta i aplikacje. 

Poziom 

znajomości 

 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Wie, jakie są zalety  

i zagrożenia związane  

z tożsamością cyfrową. 

Umie kształtować własną 

tożsamość wirtualną i śledzić 

swoje ślady w sieci. 

Umie zarządzać 

kilkoma  

tożsamościami 

wirtualnymi  

w zależności od 

okoliczności  

i celu, umie śledzić 

informacje online 
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pochodzące z 

różnych serwisów, 

jakie powstają  

podczas interakcji z 

innymi  

osobami, wie jak 

dbać o swój  

wizerunek w sieci. 

 

 

 

 

Obszar  TWORZENIE TREŚCI 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

3.1 Tworzenie treści 

Tworzenie treści w różnych formatach, w tym multimedialnych, edytowanie i 

poprawianie treści stworzonych samodzielnie lub przez innych, twórcze wyrażanie 

siebie przez media  

i technologie cyfrowe. 

Poziom 

znajomości 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Umie tworzyć proste treści  

cyfrowe (na przykład tekst,  

tabela, obrazy, nagrania  

audio). 

Umie tworzyć treści 

cyfrowe w różnych  

formatach, w tym  

multimedialne  

(na przykład tekst, tabela, 

obrazy, nagrania audio). 

Umie tworzyć treści 

cyfrowe  

w różnych 

formatach,  

na różnych 

platformach  

i w różnych 

środowiskach,  

umie wykorzystać 

różnorodne  

narzędzia cyfrowe, 

aby tworzyć 

oryginalne treści 

cyfrowe. 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

3.2 Integracja i przetwarzanie treści 

Zmienianie, przewarzanie i łączenie istniejących treści w celu stworzenia nowego, 

oryginalnego i relewantnego przekazu. 

Poziom Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 
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znajomości Umie wprowadzać  

podstawowe zmiany  

do treści stworzonych 

przez innych. 

Umie edytować,  

przetwarzać i modyfikować 

treści stworzone przez  

siebie lub przez innych. 

Umie łączyć 

istniejące treści,  

aby tworzyć nowe 

przekazy. 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 

Rozumienie, jakie jest zastosowanie prawa autorskiego i licencji do informacji i 

treści. 

Poziom 

znajomości 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Wie, że jakaś część treści,  

z których korzysta, może być 

objęta prawem autorskim. 

Posiada podstawową  

wiedzę na temat praw  

autorskich i własności  

intelektualnej, umie  

zastosować wybrane  

licencje do tworzonych  

treści. 

Wie, w jaki sposób 

różne rodzaje 

licencji wpływają na 

informacje  

i zasoby, których 

używa i które 

tworzy. 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

3.4 Programowanie 

Wprowadzanie ustawień,  programowanie zmian,  programowanie aplikacji, 

tworzenie   

oprogramowania,   programowanie  urządzeń,   rozumienie zasad programowania,  

rozumienie, co kryje się pod pojęciem programowania. 

Poziom 

znajomości 

 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Umie zmieniać proste  

funkcje oprogramowania  

i aplikacji (ustawienia 

podstawowe). 

Umie wprowadzić 

 pewne zmiany  

do oprogramowania 

i aplikacji (ustawienia  

zaawansowane,  

podstawowe zmiany  

w programach). 

Umie wprowadzać 

zmiany  

w (otwartym) 

oprogramowaniu, 

zmieniać, 

modyfikować, pisać 

kod źródłowy, umie 

kodować  

i programować w 

kilku językach, zna i 

rozumie, jakie są 

funkcje  

w programach. 

Obszar BEZPIECZEŃSTWO 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

4.1 Narzędzia służące ochronie 

Ochrona własnych urządzeń, świadomość zagrożeń i niebezpieczeństw online,  

znajomość ustawień bezpieczeństwa. 

Poziom Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 
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znajomości Umie wdrożyć podstawowe 

czynności, aby chronić swoje 

urządzenie (na przykład  

używać oprogramowania  

antywirusowego, stosować 

hasła). 

Wie, jak chronić swoje  

urządzenia cyfrowe,  

rozwija znane sposoby dbania 

o bezpieczeństwo. 

Często rozwija 

znane sposoby 

dbania o 

bezpieczeństwo,  

umie się zachować,  

gdy urządzenie jest  

w jakiś sposób 

zagrożone. 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

4.2 Ochrona danych osobowych 

Rozumienie warunków świadczenia usług, aktywna ochrona danych osobowych, 

szanowanie danych osobowych innych osób, ochrona przed oszustwami, 

zagrożeniami i przemocą  

online. 

Poziom 

znajomości 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Wie, że może dzielić się tylko 

pewnymi informacjami  

osobowymi (swoimi lub  

innych osób) w środowisku 

sieciowym. 

Umie zadbać o ochronę  

swoją i innych osób,  

rozumie ogólne zasady 

ochrony danych  

osobowych i ma  

podstawowe rozeznanie,  

w jaki sposób dane są  

zbierane 

i wykorzystywane. 

Często zmienia 

domyślne  

ustawienia 

prywatności online, 

aby podnieść 

poziom ochrony, 

ma szeroką wiedzę  

i odpowiednie 

zrozumienie spraw 

związanych  

z prywatnością w 

sieci, wie,  

jak jego dane są 

gromadzone  

i wykorzystywane. 

 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi  

z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Unikanie zagrożeń zdrowia wynikających z korzystania z TIK - w wymiarze zdrowia 

zarówno 

fizycznego, jak i psychicznego. 

Poziom 

znajomości 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Wie, jak unikać  

cyberprzemocy, wie,  

że nowe technologie mogą 

negatywnie wpłynąć  

na zdrowie, jeśli są używane 

niewłaściwie. 

Wie, jak chronić siebie  

i innych przed  

cyberprzemocą, rozumie 

ryzyka dla zdrowia  

wynikające z korzystania  

z TIK (od ergonomii  

do uzależnienia  

od technologii). 

Wie, jak właściwie 

korzystać  

z TIK, aby unikać 

zagrożeń  

dla zdrowia, wie, jak 

zachować 

równowagę między 

światem online i 

offline. 
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Nazwa kompetencji  

i jej opis 

4.4 Ochrona środowiska 

Świadomość wpływu TIK na środowisko naturalne. 

Poziom 

znajomości 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Stara się oszczędzać energię. Rozumie pozytywne 

i negatywne skutki  

korzystania z TIK  

dla środowiska  

naturalnego. 

Jest poinformowany 

na temat wpływu 

TIK na życie 

codzienne, 

konsumpcję i 

środowisko  

naturalne. 

Obszar ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych 

Identyfikowanie problemów technicznych i ich rozwiązywanie  

(od drobnych problemów po złożone trudności). 

Poziom 

znajomości 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Umie poprosić o wsparcie 

techniczne, kiedy TIK  

nie działają zgodnie  

z oczekiwaniami albo kiedy 

korzysta z nowych  

programów, urządzeń 

lub aplikacji. 

Umie rozwiązywać proste 

problemy, gdy TIK  

nie działają zgodnie  

z oczekiwaniami. 

Umie rozwiązywać 

złożone  

problemy 

wynikające 

z wykorzystywania 

technologii  

informacyjno-

komunikacyjnych. 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów 

Ocena własnych potrzeb w zakresie zasobów, narzędzi i rozwoju kompetencji, 

umiejętność dopasowania potrzeb i  możliwych  rozwiązań, dostosowanie narzędzi 

do indywidualnych  

potrzeb, krytyczna ocena możliwych rozwiązań i narzędzi cyfrowych. 

Poziom 

znajomości 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Umie korzystać z TIK  

przy rozwiązywaniu  

problemów w ograniczonym 

zakresie, umie wybrać  

narzędzia cyfrowe  

do wykonywania  

rutynowych zadań. 

Rozumie ograniczenia TIK, 

umie rozwiązywać  

nietypowe problemy,  

korzystając z możliwości TIK, 

umie wybrać odpowiednie 

narzędzie  

w zależności od celu  

i ocenić skutki  

jego wykorzystania. 

Umie podejmować 

świadome decyzje o 

wyborze narzędzi, 

urządzeń, aplikacji,  

oprogramowania 

przy realizacji 

nowych zadań, jest 

świadom rozwoju 

TIK, rozumie, jak 

działają TIK, 

krytycznie ocenia  

zastosowanie 
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poszczególnych 

narzędzi do 

osiągania różnych 

celów i realizacji 

rozmaitych  

zadań. 

 

 

 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii 

Innowacyjne podejście do TIK, aktywne uczestniczenie we wspólnym tworzeniu  

nowych technologii i multimediów, wyrażanie siebie z wykorzystaniem mediów 

cyfrowych, tworzenie wiedzy i  rozwiązywanie problemów przy wsparciu technologii  

informacyjno-komunikacyjnych. 

Poziom 

znajomości 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Wie, że TIK mogą być  

twórczo używane, 

i umie je tak wykorzystywać  

w pewnym zakresie. 

Umie twórczo  

wykorzystywać TIK  

w rozwiązywaniu  

problemów, współpracuje 

przy tworzeniu 

innowacyjnych 

i kreatywnych rozwiązań,  

ale nie przyjmuje roli  

lidera. 

Umie rozwiązywać 

problemy 

koncepcyjne, 

korzystając  

z technologii i 

narzędzi  

cyfrowych, 

uczestniczy  

w tworzeniu wiedzy  

za pośrednictwem 

TIK, może brać 

udział w działaniach  

innowacyjnych i 

aktywnie  

współpracować z 

innymi  

przy tworzeniu 

innowacyjnych  

i kreatywnych 

rozwiązań. 

Nazwa kompetencji  

i jej opis 

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych 

Rozumienie,  które obszary własnych kompetencji wymagają rozwinięcia, wspieranie 

innych osób w rozwijaniu ich kompetencji, bycie na bieżąco z rozwojem technologii  

informacyjno-komunikacyjnych. 

Poziom 

znajomości 

Podstawowy (A) Średniozaawansowany (B) Zaawansowany (C) 

Ma podstawową wiedzę,  

ale zdaje sobie sprawę  

z moich ograniczeń  

Wie, jak się uczyć nowych 

zastosowań technologii  

informacyjno-

Często podnosi 

swoje  

kompetencje 
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w zakresie korzystania 

z technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

komunikacyjnych. cyfrowe. 


