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SZACOWANIE WARTOŚCI 

Eduexpert sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167/263 

oszacowanie kosztu dotyczącego

wskazanym poniżej. 

Termin realizacji: 

05.01.2018-31.01.2018 roku.  

Zamówienie będzie obejmowało przygotowanie przez wybranego Wykonawcę 

audio w języku angielskimw okresie do 31.01.2018 r. Po otrzymaniu 

Wykonawcy, Zamawiający przekaże je do weryfikacji ekspertom Ministerstwu Edukacji 

Narodowej. Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o każdej zmianie 

specyfikacji przedmiotu zamówienia w

wprowadzania korekt do przygotowanych 

zobowiązany do wprowadzania zmian w przekazanych

Usługa zostanie wykonana na podstawie szczegółowych scenariuszy 

Zamawiającego. 

Informacje szczegółowe: 

Usługa obejmuje wykonanie 

element modułów e-zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego 

projektu „E-zasoby w obszarze 

ekonomiczno-administracyjno

Wykonanie usługi na podstawie szczegółowych scenariuszy dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

Sekwencja audio: zapis (cyfrowy) rzec

określonemu zjawisku np. wypowiedź lektora, dialog aktorów.

 

1. Opis techniczny: 

 długość materiału wynosi 1 min 30 sek.
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Toruń, dnia 22.12

SZACOWANIE WARTOŚCI - ZAPYTANIE CENOWE

100 Toruń, ul. Włocławska 167/263 zwraca się z prośbą o 

oszacowanie kosztu dotyczącego usługi wykonania sekwencji audio

 

Zamówienie będzie obejmowało przygotowanie przez wybranego Wykonawcę 

w okresie do 31.01.2018 r. Po otrzymaniu 

Wykonawcy, Zamawiający przekaże je do weryfikacji ekspertom Ministerstwu Edukacji 

Narodowej. Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o każdej zmianie 

specyfikacji przedmiotu zamówienia wskazanej przez ekspertów z MEN oraz o konieczności 

wprowadzania korekt do przygotowanych sekwencjach audio. Wykonawca będzie 

zobowiązany do wprowadzania zmian w przekazanychsekwencjach audio. 

Usługa zostanie wykonana na podstawie szczegółowych scenariuszy dostarczonych przez 

 11sekwencji audio w języku angielskim,które będą stanowić 

zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego 

zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (II) grup zawodów 

administracyjno-biurowych oraz transportowo-spedycyjno-logistycznych

Wykonanie usługi na podstawie szczegółowych scenariuszy dostarczonych przez 

zapis (cyfrowy) rzeczywistego efektu dźwiękowego towarzyszącego 

określonemu zjawisku np. wypowiedź lektora, dialog aktorów. 

długość materiału wynosi 1 min 30 sek.; 

administracyjno-biurowych 
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oruń, dnia 22.12.2017 r. 

ZAPYTANIE CENOWE 

zwraca się z prośbą o 

sekwencji audioo zakresie 

Zamówienie będzie obejmowało przygotowanie przez wybranego Wykonawcę 11sekwencji 

w okresie do 31.01.2018 r. Po otrzymaniu sekwencji audiood 

Wykonawcy, Zamawiający przekaże je do weryfikacji ekspertom Ministerstwu Edukacji 

Narodowej. Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o każdej zmianie 

skazanej przez ekspertów z MEN oraz o konieczności 

. Wykonawca będzie 

 

dostarczonych przez 

11sekwencji audio w języku angielskim,które będą stanowić 

zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego w ramach 

usługowym (II) grup zawodów 

logistycznych”.  

Wykonanie usługi na podstawie szczegółowych scenariuszy dostarczonych przez 

zywistego efektu dźwiękowego towarzyszącego 
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 ścieżka dźwiękowa zawiera

podkład muzyczny; 

 nagrania lektorów 

powinny zostać zrealizowane w pr

 elementy udźwiękowienia alternatywnie można kupić w postaci mul

biblioteki dźwięków;

 poziom muzyki wykorzystywanej jako tło w materiale powinien umożliwiać 

swobodne rozumienie wypowiedzi akto

 dostawca musi posiadać prawa autorskie lub stosowną licencję do wszelkich 

materiałów zewnętrznych wykorz

 profesjonalne studio pow

 podczas nagrania w studiu powinny znajdować się wyłącznie oso

jego realizacji; 

 we wszelkich nagraniach dźwiękowych nie mogą być słyszalne odgłosy nie będące 

przedmiotem nagrania

 Format: mp3; 

 przygotowane sekwencje audio

w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania cenowego i muszą być spójne z 

podstawą programową i

nauczania dla zawodu

2. Wszystkie dostarczone 

Zamawiającego, Wykonawca zobowią

powstałych sekwencji audio

50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wykonanie sekwencji audio

4. Sekwencje audiowykonane

POWR.02.15.00-IP.02-00

www.epodreczniki.pl. 

5. Zachowana będzie godność ze standardem WCAG

Wymogi dotyczące doświadczenia Wykonawcy:

 
zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (II) grup zawodów ekonomiczno-administracyjno

oraz transportowo-spedycyjno-logistycznych 
 

ruga 78 lokal A110, 90-557 Łódź | NIP: 9562313418 | REGON: 362646180 | +48 511 031

ścieżka dźwiękowa zawiera tylko nagranie głosu lektora, aktorów, l

 

 bądź elementów udźwiękowienia (odgłosy zwierząt, zjawisk) 

powinny zostać zrealizowane w profesjonalnym studiu nagraniowym;

elementy udźwiękowienia alternatywnie można kupić w postaci mul

biblioteki dźwięków; 

zyki wykorzystywanej jako tło w materiale powinien umożliwiać 

swobodne rozumienie wypowiedzi aktorów lub tekstu lektorskiego;

dostawca musi posiadać prawa autorskie lub stosowną licencję do wszelkich 

materiałów zewnętrznych wykorzystywanych w swoich produkcjach;

profesjonalne studio powinno być odpowiednio wygłuszone; 

podczas nagrania w studiu powinny znajdować się wyłącznie oso

we wszelkich nagraniach dźwiękowych nie mogą być słyszalne odgłosy nie będące 

edmiotem nagrania (odgłosy tła); 

sekwencje audioobejmują kwalifikacje dla zawod

w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania cenowego i muszą być spójne z 

podstawą programową i programami nauczania dla tego zawodu

zawodu dostępny jest na stronie. http://www.koweziu.edu.pl

Wszystkie dostarczone sekwencje audiomuszą być stworzone specjalnie na potrzeby 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania praw autorskich do 

sekwencji audiow szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 

50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

sekwencji audiobędzie zgodne z przepisami dot. praw autorskich.

wykonane zostaną zgodnie z wytycznymi regulaminu

00-005/16 oraz zgodne z wymaganiami platformy 

godność ze standardem WCAG 2.0. 

Wymogi dotyczące doświadczenia Wykonawcy: 
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tylko nagranie głosu lektora, aktorów, lub ewentualnie 

bądź elementów udźwiękowienia (odgłosy zwierząt, zjawisk) 

ofesjonalnym studiu nagraniowym; 

elementy udźwiękowienia alternatywnie można kupić w postaci multimedialnej 

zyki wykorzystywanej jako tło w materiale powinien umożliwiać 

rów lub tekstu lektorskiego; 

dostawca musi posiadać prawa autorskie lub stosowną licencję do wszelkich 

cjach; 

podczas nagrania w studiu powinny znajdować się wyłącznie osoby niezbędne do 

we wszelkich nagraniach dźwiękowych nie mogą być słyszalne odgłosy nie będące 

obejmują kwalifikacje dla zawodów wymienionych 

w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania cenowego i muszą być spójne z 

tego zawodu. Wykaz programu 

dostępny jest na stronie. http://www.koweziu.edu.pl. 

muszą być stworzone specjalnie na potrzeby 

praw autorskich do 

szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 

będzie zgodne z przepisami dot. praw autorskich. 

zgodnie z wytycznymi regulaminu konkursu numer 

oraz zgodne z wymaganiami platformy 
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a) Minimum 2-letnie doświadczenia (licząc od dnia ogłoszenia niniejszego 

zapytania) w wykonywaniu i montażu

Dodatkowe informacje: 

6. W przypadku podmiotów gospodarczych wskazana cena obejmuje podatek VAT.

7. Wyceny należy składać na formularzu

8. Cena musi obejmować wszystkie koszty, które mogą powstać w związku z realizacją 

usługi. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. Oferent może 

jedną cenę, bez proponowania rozwiązań wariantowych.

9. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania wycen: 

02.01.2018 r. (do końca dnia; decyduje data wpływu do biura pro

wyceny na adres e-mail wskazany poniżej). 

biuro@eduexpert.eu, przesłać pocztą/kurierem lub dostarczyć bezpośrednio do biura projektu 

w Łodzi (adres: 90-557 Łódź, ul. A. Struga 78, lok. A110).

W razie potrzeby dodatkowych informacji udzieli Państwu: Ewa Witkowska, tel. 48 517 817 

422 oraz ewa.witkowska@eduexpert.eu

 

Załączniki do Zapytania cenowego

1. Formularz wyceny. 

2. Wykaz kwalifikacji zawod
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letnie doświadczenia (licząc od dnia ogłoszenia niniejszego 

wykonywaniu i montażunagrań audio. 

W przypadku podmiotów gospodarczych wskazana cena obejmuje podatek VAT.

ny należy składać na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Cena musi obejmować wszystkie koszty, które mogą powstać w związku z realizacją 

usługi. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. Oferent może 

jedną cenę, bez proponowania rozwiązań wariantowych. 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

r. (do końca dnia; decyduje data wpływu do biura projektu lub data przesłania 

mail wskazany poniżej). Wyceny prosimy przesyłać na adres e

biuro@eduexpert.eu, przesłać pocztą/kurierem lub dostarczyć bezpośrednio do biura projektu 

557 Łódź, ul. A. Struga 78, lok. A110). 

W razie potrzeby dodatkowych informacji udzieli Państwu: Ewa Witkowska, tel. 48 517 817 

ewa.witkowska@eduexpert.eu 

cenowego: 

Wykaz kwalifikacji zawodów.  

administracyjno-biurowych 
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letnie doświadczenia (licząc od dnia ogłoszenia niniejszego 

W przypadku podmiotów gospodarczych wskazana cena obejmuje podatek VAT. 

ym do niniejszego zapytania. 

Cena musi obejmować wszystkie koszty, które mogą powstać w związku z realizacją 

usługi. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. Oferent może podać tylko 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

jektu lub data przesłania 

prosimy przesyłać na adres e-mail: 

biuro@eduexpert.eu, przesłać pocztą/kurierem lub dostarczyć bezpośrednio do biura projektu 

W razie potrzeby dodatkowych informacji udzieli Państwu: Ewa Witkowska, tel. 48 517 817 
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Załacznik nr 1. Formularz wyceny:

 

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

 nazwa Oferenta 

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

 adres Oferenta 

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

 adres e-mail do korespondencji

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.12

sp. z o.o. usługi wykonania 11 

zasoby w obszarze administracyjno

administracyjno-biurowych 

następującą wycenę:  

usługa 

Cena jednostkowa brutto 

za  jedną 

audio 

Wykonanie 

sekwencji 

audio w języku 

angielskim 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania doświadczenia do 

wykonania sekwencji audio objętych wyceną.

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

data i podpis Oferenta 
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Formularz wyceny: 

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

 miejscowość, data

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

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

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

mail do korespondencji 

FORMULARZ WYCENY 

na zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2017 r. dotyczące zakupu przez 

usługi wykonania 11 sekwencji audiow języku angielskim w ramach projektu „

zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (II) grup zawodów ekonom

biurowych oraz transportowo-spedycyjno-logistycznych

Cena jednostkowa brutto 

jedną sekwencję 
liczba 

usług 

Wartość łączna brutto za

(cena jednostkowa x liczba usług 

wyszczególniona w zapytaniu)

11  

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania doświadczenia do 

wykonania sekwencji audio objętych wyceną. 

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

administracyjno-biurowych 
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...................................................................  

miejscowość, data 

.2017 r. dotyczące zakupu przez Eduexpert 

w ramach projektu „E-

usługowym (II) grup zawodów ekonomiczno-

logistycznych” przedstawiam 

Wartość łączna brutto za 11sekwencji audio 

(cena jednostkowa x liczba usług 

wyszczególniona w zapytaniu) 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania doświadczenia do 
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 Wykaz kwalifikacji zawodów: 

ZAWODY Symbol 
kwalifikacji 

Nazwy kwalifikacji oraz niepowtarzających się 
części kwalifikacji (modułów)(powtarzające się 

technik 
logistyk 

AU.22, 
AU.32  

AU.22. Obsługa magazynów
1. Realizacja procesów magazynowych
2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych
3. Obsługa magazynów dystrybucji
AU.32. Organizacja transportu
1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych
2. Planowanie i organizowanie procesów 
3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo
spedycyjnych
 

magazynier 
 

technik 
nawigator 
morski 

AU.41 
AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej
1. Planowanie oraz realizacja podróży morskiej
2. Realizowanie procesów ładunkowych
eksploatacja urządzeń i systemów statkowych
3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

technik 
rybołówstwa 
morskiego 

RL.12 
RL.12. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim
1. Planowanie i realizacja podróży 
2. Eksploatacja silników i mechanizmów pomocniczych siłowni 
okrętowych oraz urządzeń i systemów okrętowych
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Nazwy kwalifikacji oraz niepowtarzających się 
części kwalifikacji (modułów)(powtarzające się 

części kwalifikacji zostały usunięte z 
zestawienia) 

niepowtarzających 

AU.22. Obsługa magazynów 
1. Realizacja procesów magazynowych 
2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych 
3. Obsługa magazynów dystrybucji 
AU.32. Organizacja transportu 
1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych 
2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych 
3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-
spedycyjnych 

AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej 
1. Planowanie oraz realizacja podróży morskiej 
2. Realizowanie procesów ładunkowych oraz obsługa i 
eksploatacja urządzeń i systemów statkowych 
3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu 

RL.12. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim 
1. Planowanie i realizacja podróży oraz połowów morskich 
2. Eksploatacja silników i mechanizmów pomocniczych siłowni 
okrętowych oraz urządzeń i systemów okrętowych 
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Liczba 
niepowtarzających 

się części 
kwalifikacji 
(modułów) 

6 
 

3 

2 


