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OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawa 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zama'wiaj:tcy - G mina Baboszewo, zaprasz,l \ Vykonawc6w do zlozenia oferty na dostawl( 
i wdrotcnie systemu zawicraji}cego dziennik clcktroniczn)' (zwanym dalej e-dzinenik), programu 
do obslugi sekretariatu (z moiJi\,'o.Sciil drukowania swiadectw) w szkol.ach podstawowych na 
tcrenie Gminy Baboszewo. 

Zam6wienie prowadzone jest oa podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zam6wiet't pubticznych- wartost zam6wienia nie prlckracza wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30 000 
euro (Oz. U. z 2017r., poz. 1579 ze 2m.), zwanej da\ej uSlaw<\. Pzp, w trybie zamieszczenia zapytania of crt owego 
na stronie intemetowej Zamawiaj<\.cego www.bip.gmi l'wbaboszewo.pl, na tablicy ogloszen Urz~du Gminy 
Baboszewo oraz wyslania Ze'lproszenia do zlozenia oferty co najmniej do dwoch wykonawcow. 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJt\CEGO. 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 567 179 04 40, REGON 130378054 
tel . (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 
e·mail: zp@qminababoszewo.pl ; urzad@gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

l .PRZEDMJOT ZAM6wIENIA: 
!. Pr.tedmiotem zam6wicniajest: 

I ) dostawa i wdrozenie systemu zawieraj'l.cego: 
• dziennik elektroniczny . 
• program do obslugi sekretariatu z mozliwoSci<t wydruku swiadectw, 

Wdrozenie systemu w czterech Szkolach Podstawowych prowadzonych przez Gminfi( Baboszewo. tj: 
· Szkole Podslawowej im. J . Wybickiego w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

Liczba uczniow (klasy I· VIII SP i klasy m gimnazjalne) . 456, 
• Szkole Podstawowej w Mystkowie, Mystkowo 53, 09·130 Baboszewo, 

Liczba uczni6w (klasy I· VIII) ·91, 
· Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu, Polesic 9, 09-130 Baboszewo. 

Liczba uczni6w (klasy I-VIII i klasy UI gimnazjalne) - 105, 
- Szkole Podstawowe im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17,09-130 Baboszewo 

Liczba uczni6w (klasy 1-VIII) - 94, 

2) pr.teszkolenie przez Wykonawcfi( w terminie do 30 wrlesnia 2018 r. wskazanych przez Zamawiaj<\.cego 
pracownik6w szk61 w zakresie uzytkowania i pracy w przedmiolowej aplikacji. 

l .1.0PIS PRZEDMJOTU ZAM6WlENIA: 

1. Opis funkcji system": 

1 )syslem musi posindac mozliwosc prowadzenia eieklfonicznego dziennika lekcyjnego zgodnego z ustaw&. 
o ochronie danych osobowych oraz obowi<\.zuj<\.cymi przepisami MEN. 



2)system musi bye udost~pniany w fonnie uslugi (SaaS), i nie moze wymagac instalacji na urzqdzeniach 
uzytkownik6w (za wyj<ltkiem aplikacji mobilnych stanowi<lcych altematywnn, dodatkow<l poza przegl<ldark<l 
WWW fonn~ dost~pu). 

3)aplikacja musi dzialae na przynajmniej aktualnych wersjach nash,puj'l.cych przeglqdarek intemetowych: 
Intemet Explorer, FireFox, Chrome, Opera 24, Safari 5. 

4)aplikacja musi dzialac na komputerach z zainstalowanymi przynajnmiej nastl(puj<\.cymi systemami 
operacyjnymi : Windows, Linux, OS X. 

5)e-dzielll1ik mus i bye dost~pny dla rodzic6w i uczni6w na urz'ldzeniach mobilnych poprzez natywne 
aplikacje mobilne (co najmniej iOS, Android oraz Windows z mozliwosciq bezplatnego pobrania przez 
uzytkownik6w bezposrednio ze sklep6w AppStore. Google Play, Windows Store). 

5)petnq Licencja na system musi uprawniae Zamawiaj<\.cego do jego uzytkowania w czterech Szkolach 
Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo , co najmniej w okresie od 0 I paidziemika 2018 r. 
do 31 sierpnia 2019 r. 

6)odpowiedzialnose za prawidlowe dziatanie systemu ponosi Wykonawca (zabezpieczenie danych, biezqce 
aktualizacje, pomoc teclmiczna, zapewnienie SLA gwarantujqcego optymalnq prac(( uzytkownik6w) . 

7)dost((p do systemu musi odbywae si~ zawsze poprzez szyfrowane pol'lczenie (https), na podstawie 
autoryzacji otrzymanym identyfikatorem lub po odpowiednim skonfigurowaniu przez uzytkownika - za 
pomoc<\. zaufanego profilu ePUAP. 

8)system musi bye wyposazony w narzt;.dzia umozliwiaj<\.ce import i eksport wybranych danych. 

9)system musi umozliwiae przypisywanie uzytkownikowi odpowiedniej roli w systemie, co najmniej : 
administratora, dyrektora, pedagoga/ wychowawcy, nauczyciela, sekretariatu, ucznia, rodzica/opiekuna. 
przypisanie do roli zdefmiuje dla kazdego ui:ytkownika zakres uprawnieit do wgl'ldu i edycji danych w 
systemie. 

2. Opis wymag:H1ych funkcji systemu dost~ pnych dla rodzicom/opiekun6w uczni6w szk61 obj~tych 
wdroieniem: 

1 )system musi zapewnia zarejestrowanie siet. w systemie e-dzielUlik przez zlozenie wniosku za posrednictwem 
dedykowanego fonnularza elektronicznego z uwierzytelnieniem za pomoca.. profilu zaufanego; 

2)2tworzenie przynajmniej dw6ch kont rodzica/opiekuna przypisanych do danych indywidualnego ucznia. 

3)natychmiastowe i generowane automatycznie po odnolowaniu przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym 
powiadomienie na temat obecnoscl ucznia w szkole (dotyczy kazdej godziny lekcyjnej odn;bnie, w 
aplikacjach mobilnych realizowane w technologii push, w interfejsie wwwwidocznenatycluniast po 
zalogowaniu); 

4)natychmiastowe i generowane automatycznie po odnotowaniu przez nauczyciela w dzienniku !ekcyjnym 
powiadomienie na temat sp6znienia Ucznia na zaj«cia (dotyczy kazdej godziny lekcyjnej odr~bnie, w 
aplikacjach mobilnych realizowane w techno!ogii push, w interfejsie wwwwidoczne natychmiast po 
zalogowaniu); 

5)natychmiastowe i generowane automatycznie po odnotowaniu przez nauczyciela w dzie!Uliku lekcyjnym 
powiadomienie 0 nieobecnoSci ucznia oa zajc;::ciach (dla kazdej godziny lekcyjoej odrt';bnie, wazne 
powiadomienie np. 0 tym, ze uczeit nie dotarl na poranne zaj(;(cia do szkoly lub opuscil j'l przed zakoitczeniem 
zaj((c, w aplikacjach mobilnych realizowane w technologii push, w interfejsie www widoczne natycluniast po 
zalogowaniu); 



6)przesylanie za pom0C<\ systemu wiadomosei tekstowyeh usprawiedliwienia nieobecnoSci ueznia; 

7)wgl<td w uzyskiwane przez ueznia oceny (z moiliwoSci<t sprawdzenia kiedy zostaiy wprowadzone i z 
infonnaej<t za co zostaly uzyskane); 

S)wglf\.d w umieszezane w systemie przez nauczyeieli uwagi na lemat zaehowania ueznia; 

9)natyehmiastowe i generowane automatyeznie po wprowadzeniu zmian do systemu przez dyrektora lub inn<t 
upowainion<\. osob~ w szkole powiadomienie ° zmianaeh w planach zaj~, w szczeg6lnosci: 

a) 0 odwolaniu wybranych zaj~, 
b) 0 przeniesieniu wybranyeh zaj~c na inny tennill, 
e) 0 tymezasowej lub stalej zmianie planu lekcji ueznia, 
d) 0 wyznaezonyeh w plaoie lekcji zast~stwaeh (z adnotaej<\. 0 ewentualnej zmianie przedmiotu i 

nauczyeiela). 

I O)powiadomiellie 0 przypisanych do ucmia w systemie zadalliach domowych (z infommej<t 0 treSci i 
zadanym tenninie wykonania); 

12)przegl<tdanie temat6w lekeji zrealizowanyeh przez ucznia, lub podczas jego nieobecno.ki przez klas~ i 
grupy zajltCiowe, do kt6rych uezitszcza; 

13)moiliwosc udzialu w ankietach przygotowywanych i rea lizowanych zdalnie przez szkolt;.; 

14)wgl<td w tenninarz istotnych wydarzen dotyezoQcyeh ucznia (np. infonnaeje 0 sprawdzianach wiadomosci, 
wycieczkaeh, wydarzeniach klasowych i szkolnych); 

16)wgl<td w tablic~ ogloszen szkolnych; 

l 7)dost~p do eyfrowej hazy lektur szkolnych; 

1 8)dost~ do repozytorium plikow udostt;.pnianyeh przez szkol",- (co najmniej wzorow dokumentow, 
regulamin6w, statutu, obowi4zuj4cyeh procedur); 

\9)moiliwosc komunikacj i i zdalnego zalatwiania wybranych spraw za pomocoQ wiadomosci tekstowych m.in. 
z dowolnie wybranym nauczycielem, dyrektorem, sekretariatem, pedagogiem szkolnym, rad<\. rodzic6w. 

20)wyslanie wiadomOSci do dowolnego nauczyciela ucz<\.cego w danej szkole. Rodzic musi mice moiliwosc 
dOlarcia do infommcji ezy i kiedy wyslana przez niego wiadomosc zosta la pr.lez konkretnego nauczyeiela 
przeezytana. 

3. Ogoln y ollis wyma g:lll yc h fun kcj i systemu dost~pnych dla nauczyciela, dyrckcji, Ilcdagoga, sekretari:ltu 
szkoly: 

I )mozliwosc prowadzenia korespondencj i z uiytkownikami systemu (zawsze za nutomatycznym 
potwierdzeniem odbioru pr.lez adresata); 

2)mozliwosc druku swiadectw szkolnych, 

3)moZliwosc odnotowywania frekwencji rodzic6w/opiekunow oraz tematyki wywiad6wek; 

4)mozliwosc prowadzenin dziennika pedagoga; 

5)mozliwosc wprowadzania danyeh do ksi~i ewidencji uczni6w (lub prleniesienia z ksi~i ucznia); 



6)automatyczne uzupelnienie ksi~gi ucznia (na podstawie danych konfiguracyjnych systemu) z mozliwosci<t 
ich modyfikacji w granicach uprawnien uzyskanych od administratora; 

7)wgl<td w generowanc automatycznie zestawienia i stalystyki (np. tworzone na potrlcby SIO) . 

. 4, Szczeg610wy opis wymaganych fu nkcji systemu dostl,'pnyc h dla nauczycicla: 

I )system musi rejestrowac oceny, nieobecnose i, a takie dakanywane w nich zmiany. Rejestracja zmian w 
danych pawinna dotyczyc przynajmniej ocen, nieobecnosei oraz zmiany danych osobowych. W histoni zmian 
musz<t bye widoczne nast~puj<tee infonnaeje: data zmiany/wprowadzenia infom1aeji, imi~ i nazwisko osoby 
zmieniaj<teej. lP kompulera, infonnaeja, l10re dane zostaly zmienione z infonnaej<t co bylo pierwolnie i na co 
zostalo zmienione. 

2)wymaga si((, aby w systemie byla mozliwosc oceniania w spos6b: tradycyjny (w skali 1-6), punktowy, 
oeeniania ksztaltuj<tccgo, oceniania opisowego dla klas 1-3 szkoly podstawowej, za pomoe<\. systemu 
mieszanego zawieraj<\.cego wszystkie w/w melody, gdzie jednego ucznia moina oceniac jednoczesnie kilkoma 
wybranymi sposobami w ramach jednego przedmiotu. 

3)kazda ocena musi zmvierac przynajmniej nastt(puj<tee infonnaeje: 

a)imi~ i nazwisko osoby, kt6ra dodala ocen~ do bazy danych ( w prlypadku zasl~pstw powinna 
pojawic sit( osoba zast((puj<tea), 
b)dane nauczyciela, kt6ry lekejt( wg planu powinien prowadziC (bardzo waine w syluacji gdy dw6ch 
nauczycieli nauczajednego przedmiotu w klasie), 
c)kalegorit( oceny, 
d)wagt(, 
e)komentarz nauezyeiela do oeeny, 
t)infortn.:1cjt( ezy ocena jest liczona do sredniej . 
g)ocena musi miee indywidualnie dobrany do kalegorii kalar lak. aby po wyswietianym kolarze 
uzytkownicy mogli rozroz.l.1iae poszezegolne kalegorie (np. sprawdzian czcrwony kolar. kartkowka 
kolor zohy ild.), 
h)data fizyezncgo wpisania oecny do bazy danych, 
i)data oceny. 

4)system musi umozliwiae tworzenie dowolnych podzial6w na grupy - wewn<ttn: klasowych i 
mi~zyklasowyeh. Podziaiy na grupy musz:1. bye dost~ne w widoku plan6w lekcji oraz widoku lekcji 
zrealizowanyeh w danej szkole. Numeracja oraz kolejnose uczni6w w ramach takich grup nie powilma mice 
wplywu na przydzial ueznia w klasic. Infonnaeje 0 oeenach, temataeh zajt(C oraz frekweneji uezni6w na 
z.aj~iach realizowanych w grupaeh musZ<\. bye automatycznic uwzgl~dniane zar6wno w dzienniku danej 
grupy jak i dzielmikach klas gl6wnych z lct6rych pochodZ:l uczniowie. 

5)system musi umoiliwiae wpisanie frekweneji w zakresie: 

a)nieobecnosci nieusprawiedliwionych, 
b)nieobecnosci usprawiedliwionyeh, 
c) sp6znienia, 
d)zwolnienia na danej \ekcji oraz zwolnienia czasowego, 
e)definiowania wlasnych [ypow nieobecnosei oraz ieh sposobu liczenia w stalystykach frekwencji 

(np. podkategoria zawody sportowe w kategorii nieobecnosc). 

6)system mus! zawierae funkcj(( e-usprawiedliwienia - umoZiiwiaj<\.e<\ wyslanie prLez dowolnego 
rodzica/opiekuna dzieeka wniosku 0 usprawiedliwienie jego nieobecnosei w szko le za pomoc<\ 
dedykowanego formu[arza obejmuj<\cego informaej(( 0 czasie usprawiedliwionej nieobecnosci (definiowanym 
co najnmiej jako zakres dat lub zakres godzin lekcyjnych w ramachjednego dnia). Usprawiedliwienie 
wyslane 1:a pomoq modulu e-usprawiedliwienia musi spowodowac automatyczllQ zmian~ w dziennil"U 
elektronicznym nieobecnoki nieusprawiedliwionyeh na usprawiedliwione we wskazanym we wniosku 
okresie. 



7)system musi posiadac modul kalendarza klasowego, W kt6rym b~zie mozliwe umieszczenie dowolnej 
infonnacji zwi<\zanej z danym oddzialem. Uczeft w swoim widoku kalendarza musi widziee tylko i wylf\.cznie 
infomlacje kt6re go bezposrednio dotycz<\ ze wzgl~du na przynaleznosc do danej klasy. Kalendarz musi 
zawierac nast~pujrtce infonnacje : 

a) dat~ i godzin~ dodania wydarzenia, 
b)kr6tk<t notatk~ nl. wydarzenia (np. zakres tematyki na sprawdzianie), 
c)osobc;:, kt6ra dane wydarzenie zapisala w bazie danych, 
d) dat~ kiedy fizycznie wydarzenie zoslalo zapisane do bazy danych. 

8)system musi umoiliwiac nauczycielowi dost~ do widoku, w kt6rym b~<t wyliczone braki w cz~sci 
dokumentacji za kt6r<\.odpowiada. Nauczyciel musi miee moiliwosc prostego i szybkiego dotarcia do 
informacji 0 brakach zwi<\.zanych z nieuzupelnion<\najego lekcjach frekwencj<\., tematem lekcji oraz brakiem 
zrealizowanych lekcj i. System musi zawierae widok brak6w zwi<\.zanych z lematami oraz frekwencj<\. na 
kt6rym znajduj<\. si~ nast<;:puj<\.ce dane zwi<\zane z brakami: daty, numeru lekcji, oddzialu i przedmiotu. 

9)system musi posiadae widok z zagregowanymi danymi nt. danego ucznia. Widok len musi zawierae tylko i 
wyt<\.cznie informacje 0 konkretnym uczniu. W widoku musz<\. znaleic s i ~ informacjl( nl. oceo, nieobecnosci, 
post~w na tie poziomu eduk.,cyjnego w danej plac6wce szkolnej w fonnie wykres6w, oraz wszelkie uwagi 
wyslane lub nie do rodzica z infonnacj<\, czy dany rodzic przenytal dan<\ uwagC(. W podanym widoku musz<\. 
si~ znaleic talcie infommcje nl. daly i godziny oSlamiego logowania rodzica oraz ucznia. 

IO)system musi posiadac moi:liwosc kojarzenia temat6w lekcji zawartych w rozkladach matenal6w nauczania 
z linkami do zasob6w edukacyjnych umieszczonych w sieci, na szkolnych scrwcrach lub na platformach 
edukacyjnych. dyskach sieciowych. Dost({p do tych zasob6w w spos6b ulatw iony (dodatkowe menu, menu 
kontekstowe lub inne rozwi<\.zanie) powinien miee nauczyciel podczas lekcji wybieraj~.c konkretny temat 
Ickcji . Nauczyciel musi mice mozliwosc korzystania bezposrednio w systemie z co najmniej jednego 
populamego systemu dysku sieciowego: Google Drivc, Microsoft OneDrive, Dropbox w taki spos6b aby bez 
opuszczania przegl<\.darki oraz zakladki z otwartym systemem e-dziennika megl wygodnie i bezposrednio 
nagrywae na dysk sieciowy pliki lokalne, przechowywane na dysku kompulera, a e-dziennik automatycznie 
dodawal stosowny link i podl<\.czal go do tematu lekcji z rozkladu materiaru nauczania. 

11 )system musi posiadac mechanizmy, umoiliwiaj<\.cc wprowadzanie przez nauczycieli rozklad6w matcrial6w 
nauczania oraz korzystanie z biblioteki jui prlygotowanych. 

12)system musi posiadae modul edukacji wczesnoszkolnej zawieraj<\.cy co najmniej: 

a)mozliwose odnotowywania zajt(C edukacji wczesnoszkolnej w trybie nonnalnych godzin lekcyj nych 
obowi<\.zuj<\.cych w szkole i W oparciu 0 narzucollY plan lekcji.lub 

b)moiliwosc odnotowywania w ramach bloku lekcyjnego czasu trwania poszczeg61nych edukacji w 
systemic minutowym (bez koniecznosci ustalania sztywnego i powtarzalnego planu lekcji 
uwzgl~dniajf\.ccgo wszystkie edukacje wchodz<\.ce w sklad edukacji wczesnoszko!nej), 

c)slownik opisowych wyraien oceniaj<\.cych postt(py ucznia skJadaj<\.cy siC( z co najmniej 1000 
wyraiell podzielonych na poszczegelne edukacje i umiej~tnoSci (musi mice moiliwosc modyfikacji i 
dostosowania przcz kai:dego nauczyciela, kt6ry stosuje ocent( opisowcU, 

d)moiliwosc odnotowania tematu dnia orazjednoczcsnie temat6w szczeg610wych dla kai:dej edukacji 
realizowanej w danym dniu przez nauczyciela. 

13)system musi posiadae zcstaw nast~puj<\.cych analiz zw i<\.zanych z frekwencj<\, postt(pami w nauce, srednimi 
ocen oraz klasyfikacjami: 

a)oceny ucznia oraz frekwencji;: z podzialem na klasy, zakres czasowy (konkretny miesi<\c), konkretny 
przedmiot, 
b )klasyfikacjt( sr6droczn<\. i roczn<l, 



c)miesit(Czne zestawienia frekwencji, 
d)frekwencjC( w konkretnym dniu i godzinie lekcyjncj dla kazdej klasy z podzialcm na poszczeg61ne 
jednostki szkolnc (zestawienie musi zawierae sumt( obecnosci, nieobecnosei oraz procent obecnoSci 
ogolem i w konkretnym oddziale szkolnym), 
e)procentowe rankingi frekwencji z podzialem na oddzialy oraz poszczeg61nych uczniow, 
f)wykrcs nieobecnosci z podzialem nu oddzin ly ornzjednostki szkolnc. 
g)wykres sredniej ocen z podzialem na oddzia ly oraz jednoslki szkolne, 
h)miesit(Czny rozklad ilosci poszczegolnyeh ocen (\ ,2,3,4,5,6) z podzialem oa oddzialy szkoly 
podstawowej I-VIII i 1Il kIasy gimnazja lnej (dot. SP Polesie i SP 8aboszewo). 
i)wykres oceo srodrocznych i rocznyeh, 
j)wykaz uczniow z oceo<\. niedostateczm\ oraz ni eklasyfikowany. 
k)zestawienic ocen z zaehowania. 
l)sredni<\. przedmiot6w, klas oraz uezniow, 
I)system musi posiadae graficzne przedstawienie wynikow oraz frekwencji, a taki:e rytmicznosci 
oceniania w kaidej placowce. 

14)system musi umoi!iwie nauczycielom zadawaoie prae domowyeh oraz przesylanie przez uczniow prae 
domowych w wersji elektronicznej oa skonfigurowany przez nauczyciela i powi<\.zany z e-dzieonikiem dysk 
sieciowy nauezyciela (bezposrednio z poziomu dziennika elektronicznego, bez koniecznosci zakladania prLez 
uczniow wlasnych kont oraz logowania sit( do innych nii e-dziennik narzC(dzi). 

15)system musi posiadac moiliwosc do\.;umentowania nauczania ind)'\vidualnego poprzez: 

a)zdefioiowanie indywidualnego planu lckcji ueznia W oparciu 0 godziny Ickcyjne obowi<\.zuj<\.ce w 
szkole lub inny dowolny zakres czasu defi niowany przez nauczycicla , 
b)system musi umoiliwiae zdefiniowanie dla kaidego ucznia okresu skierowania go oa nauczanie 
ind)'\vidualne oraz wskazanie zaj¢. ktore bftdzie realizowal w trybie indywidualnym oraz 
jednoczeSnie takich, z kt6ryeh ewentualnie zostal zwolniony lub w ktorych bftdzie uczestniczyl razem 
z kIas<\, 
c)system musi uwzglftdniac dane 0 ocenach ucznia realizuj<\.cego nauczanie indywidualne w 
statystykach klasy, do kt6rej przynalei:y (np. zestawieniach klasyfikacji, eksporcie dzieonika do 
archiwum), 
d)jei:eli uczen oauezaoy jest ind)'\vidualnie z dancgo przedmiotu to wystawianie frekwencji w trakcic 
zajt(e calcj klasy lub grupy zaj((ciowej musi bye dla !liego automatycznie zablokowane przez system 
w okresie trwania nauezania indywidualnego, 
e)plan lekcj i nauczania ind)'\vidualnego musi bye uwzglt(dniany na widokaeh planu lekcji danego 
ucznia, jak rowniei planu klasy w widokach nauczyc iel i, 
f)realizacje nauczania indywidua lnego ucznia musz<\ bye wliczane w statystyki reaJizacji ramowego 
planu nauczania. 

16)system musi udostf(pniac nauczycielom narzt(dzie umoiliwiaj1tce proste tworzenie l10tatek lekcyjnych 
wyswietlanych uczniom prLez projektor na ekranie lub tablicy ioterakt)'\vnej. Tworzenie tyeh notatek 
lekcyjnych bye must odbywac si(( poprzez stroo(( intemetow<l i w spos6b automatyezny zapisywane do bazy 
danych. Zamawiaj<lcy nie przewiduje zapis)'\vania zrLut6w z ekranu w postaei pojedynezych plik6w. Modul 
ten musi obejmowae co najnmiej: 

a)mozliwosc umieszczania w notatce prostych ksztaltow (prostok<\.t. Icwadrat, okr~, troj k<tt), osi 
wspolrzC(dnych i wykrcsow, grafiki (plik6w jpg, bmp), tekstu, dowolnych ksztalt6w rysowanych 
odrt(Czllie, 

b)zapis)'\vanic tworzonyeh notatek w trybie animacj i w czas ie rzecz)'\vistym do ponowoego 
odtworzenia w trakcic ilUlych zaj¢ prowadzonyeh przez nauczyciela , 

c)mozliwose udostftpnienia/cofnit(cia udost~nicnia w ramach dzielUlika elektronicznego notatek z 
tablicy interaktywncj do wgl<\du uczniom, 



d)mozliwosc powi!\.zania notalek z tablicy illleraktywnej z tematem w rozkladzie materialu w spos6b. 
kt6ry umoiliw i automatyczne wyswietlenie nauczycielowi przekierowania (linku) do lakiej nOlalki za 
kazdym razem kiedy dany temal b~dzie realizowany na lekcji. 

5. Szczcg610wy opis wymaganych funkcji systcmu dostftJlllych dla dyrektoraJ sckrclllrialu szkoty: 

1 )syslcm musi miee Illoiliwosc exportu danych dzienllika lekeyjnego kaidego oddzialu, grupy oraz nauczania 
indywidualnego do pliku XM L z moiliwosei<t przegl<\.dania Iyeh danych w arkuszu kalkulacyjnym np. MS 
Excel. 

2)system musi umoiliwic blokadl( edyeji danyeh w zadanym ezasie dla wybranyeh klas (dowolny zakres dat) 
co najmniej w zakresie: blokada zmiany acen i/ \ub frekweneji, blokada dodawania nowych oeen illub 
frekwencji, blokada usuwania acen il1ub frekwencji. 

3)system musi udost~pniac dyrektorowi dodatkowe infonnacje nl. pracy nauezycieli z uwzgl~dnieniem: 

a)daty i godziny ostatniego logowania do systemu kaidego z nauezyeieli, 
b)ilosci acen wpisanyeh do systemu w zadanym zakresie dat z podziaiem na kategorie oeen, 
e )miesi~znego rozkladu acen kazdego nauczyeiela, 
d)aktywnosc uzytkownikow w systemie. 

4)syslcm musi umoiJiwiac dyrektorowi pJaeowki oraz nauezyeielowi kontrol~ realizaeji rozkladu materia lu 
nauezania dla kaidego przedmiotu i kaidej prowadzonej lekcji. System musi wskazywac dyrektorowi, kt6re z 
zaplnnowanyeh temat6w zostaly zrealizowane oraz kiedy. Dyrektor musi posiadac takie informaej~ 0 

temataeh, ktore zostaly zrealizowane ale nie naleialy do rozkladow material6w nauczania. System musi miec 
takie mozliwosc przypisania rozkladow materialu nauczania do grup wewn<\.trz i mi~dzyoddzialowych dzi~ki 
czemu mozliwe bt(dzie monitorowanie realiz.:1.cji tematow i lekcji na zaj~ciach w ktorych stosowane S<\. 
podzialy na grupy. 

5)system musi posiadac modul ankietowania uiytkownikow. Modul ten musi posiadac mozliwosc 
definiowania ankiet prywatnyeh i wsp61nych, dzi((ki czemu wyniki prezentowane b~<\. dla wszystkich 
dyrektor6w [ub autora konkretnej ankiety w danej placowce oswiatowej. Stworzcnie ankiety musi polegac nn 
wprowadzaniu przez przeg[<\.dark~ pytan oraz odpowiedzi, ktore potem wyswietl'l. si~ odbiorcom ankiety w 
postaei fonnularza internctowego umoi:liwiaj'l.cego wypetnienie anklety bezposrednio na stronie internetowej. 
Rozwi'l.zanie to nie moie bye oparte 0 zewn~trzne systemy do ankietowania oraz zamieszczanie linku do 
ankiety zapisanej (tresc ankiety oraz jej wyniki) gdzie indziej nii w bazie danyeh e..ctziennika (iak np. modul 
Google Fonns - tak aby nie istniala potrzeba akceptacj i zewnt(trznego regulaminu korzystania z takich uslug 
oraz przechowywania danych poza bal<\. danyeh e-dziennika). 

6)system musi posiadae moiliwosc planowania zastt(pstw dorainych, w tym: 

a)i'l.czenia grup na zastt(pstwie (grup w ramachjcdnego oddzialu lub grup z kilku oddzial6w), 
b)dzielenia oddzia l6w na grupy na zast~pstwie, 
c)przypisywanie dowolnego nauczyciela do realizaeji zast((pstwa, 
d)odwolania lekcji, 
e)przesuni~ia zaj~, 

f)system musi umoiliwic katalogowanie planowanych zastt(pstw wedlug typu (co najmniej 
platneJnieplatneJinne) oraz na i:<tdanie generowae zestawienia wszystkich zrealizowanych w danym 
miesiqcu zast((pstw wg typu i nauczyciela, 
g)infonnacje 0 zaplanowanyeh zmianach (zastt(pstwach, przesuni~iach lub odwolaniach) musz<\. bye 
nanoszone automatycznie nn widok planu lekcji prezentowanego uczniom/ rodzicom, 
h)system musi automatycznie weryfikowae, ezy w trakcie planowania zastt(pslW podj~to dziatania 
dotycz<\ce wszystkich uczniow zobowi<\.zanych do uczestnictwa w pierwotnych zajt(ciach i nie 
dopuszczac do zatwierdzenia reaiizacji zas t~pstw, kt6re nie obejm<\. wszystkich tych uezniow; 
i)z chwil'l. zaplanowania zastt(pstw do nauczycicli skierowanych do ieh rcalizacji muszi\. zastac 
wyslane automatyeznie powiadomienia 0 zmianach wprowadzonyeh w ieh planach lekcji. 



7)syslem musi posiadae mechanizm aUlomatycznie licz<\.cy ilose zrealizowanych godzin lekcyjnych w 
odniesieniu do szkolnych ramowych planow nauczania: 

a)dla kaidego przedmiolu i klasy na calym etapi e edukacyjnym (automatyczne wykazywanie 
wszystkich godzin z calcgo clapu edukacyjnego oraz z danego roku szkolncgo - zbiorczy widok 
dostt(pny w kaidej chwili w DE), 

b)z uwzgh:;:dnieniem zaj~ realizuj<tcych podstaw~ programow<t prowadzonych przez nauczycieli 
w ramach zast~pstw. 

8)system musi zawierae modut umozliwiaj<\.cy dyrektorowi skonfigurowanie automatycznej konlroli 
wybranych parametrow pracy szkoly obejmuj<tcy: 

a)automatyczne generowanie wykazu brakuj<tcych w e-dzietmiku wpisow Irekwencji i tematow zaj~e 
(zestawienie brak6w przypadaj<\.cych no kazdego nauczyciela), 

b)automatyczne generowanie zestawienia imiennej listy uczniow, ktorych absencja na zaji&iach 
pn::ekroczyla zdefiniowany jako krytyczny dla szkoty procen! (np. wskazuj<tcy na brak realizacji przez 
ucznia obowi<\.zku szkolnego lub nauki w wymaganym minimalnie wymiarze lub dowolny inny wg 
potrzeb dyrektora), 

c)automatyczne generowanie zestawienia imiennej listy uczni6w, kt6rych srednia semestralna spadla 
ponizej okreslonej wartoSei wed tug przedmi0l6w (np. groi,<\.cego brakiem uzyskania promocji do 
kolejnej klasy lub dowolnego itmego wg potrzcb dyrektora) . 

d)automatyczne generowanie listy nauczycieli z infonnacj<t, ile ocen wystawili. 

9) dyrehor (Iub wicedyrektor) w szkole musi miee moiJiwose skonfigurowania dla siebie irmych raport6w 
generowanych w r6znych tenninach. W kazdym przypadku konfiguracji podlegac musi tennin 
automalycznego przygotowania i dostarczenia na konlo dyrektora kazdego z w/w rapon6w (co najrnniej 
poprzez wyb6r dnia Iygodnia, lub wyznaczenie dnia miesi'lca w kt6rym regulamie ma bye przygotow)'\vany 
dany rapon. Rytm generowania musi bye konfigurowany dla kazdego raportu indywidualnic). 

6. Szczcg610wy Ollis wymaganych funkcji systemu dostllpnych dla administmtorll systemu: 

I )system musi bye wyposazony w narz~dzia umozliwiaj4ce import i eksport wybranych danych: 

a)impon danych osobowych uczni6w w fonnacie sou 

b)eksport danych uczniow w fonnacie SOU; 

c)eksport danych dzietmikow lekcyjnych w fonnacie XML (zgodny z wymogami rozporz4dzenia 
MEN); 

e)eksport wybranych danych statystycznych i zestawien do fonnatu CSV. 

2)system musi umozliwie rodzicom oraz opiekunom wydrukowanie w dowolnej chwili raportu dolycz4cego 
pr.lechow)'\vanych w systemie danych osobowych w fonnie zgodnej z obowi4zuj4cym prawem dotycz4cym 
ochrony danych osobowych. 

3)system musi umozliwiac dokonanie zmiany nauczyciela (w trakcie roku szkolnego), kt6ry automatycznic 
uzyska uprawnienia do kontynuacji pracy z klas<\. oraz do realizowanych prlCZ jego poprzednika rozklad6w 
maleriat6w nauczania (z oznaczeniem, ktore tematy w danym rozktadzie zostaly jui: zrealizowane przezjego 
poprzednika) 



4)system musi umozliwic migraej~ uczni6w pomi~dzy klasami, grupami w dowolnym momeneie roku 
szkolnego. Uczen przenoszony lub skreslany musi zostac w widoczny spos6b wykreslony z listy 
dotychczasowej klasy (podobnie jak w dokumentacji papierowej. nie moze zostac calkowicie usunittty z listy 
z chwiltt skreslenia) 

7. Wd roicnic oprogramowania 

I) Wdrozenie systemu obejrnie w szczego lnosci instruktaze dla uzytkownikow i administratora systemu poiegajqce 
na: 

a )przeprowadzeniu instruktazu obslugi systemu dla grup nauczycieli Qedna grupa maksymalnie 15 osob) 
w nast~pujqcych szkolach: 

· Szkole Podslawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie, ul. l ana i Antoniego Brodeckich 6 
-trzy grupy nauczycieli, 

· Szkole Podstawowej w Mystkowie, Mystkowo 53, 09· \30 Baboszewo, 
- jedna grupa nauczycieli, 

· Szkole Podstawowej im. l ana Brodeckiego w Polesiu, Polesie 9, 09· \ 30 Baboszewo, 
- dwie grupy nauczycieli, 

· Szkole Podstawowe im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17, 09-130 Baboszewo 
- jedna grupa nauczycieli. 

2) przeprowadzenie instruktazu obslugi systemu dla dyrektorow/wicedyrektor6w i sekretarzy szk61, administrator6w 
systemu. 

4. N AZWA KODU CPV : 

48900000-7 R6Zne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
80510000-2 Uslugi szkolenia specjaJistycznego 
72263000-6 Ustugi wdrazania oprogramowania 

3.WAR UNKI UDZIALU W POST~POWANIU , 

Zamawiajq,cy nie precyzuje warunk6w udzialu w postldJowaniu. 

4.KRYTERIUM OCENY OFERT , 
I) Cena przedmiotuzamowienia - IOO% 

4.1.0pis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spelnienic dancgo kryterium ocen~' 
Ofcrty: 
4.1.Cena przedmiotu zamowienia- obejmuje eenc:: wykonania dostawy. Oferta z najnizsz£t cen<\. otrLyma 
maksymalnq, ilose punktow = 100 pkt, oferty nastt(pne b~<t aceniane na zasadzie propareji w stasunku do oferty 
najtanszej wg wzoru: 

C == IC nlin ! C badl X 100 

gdzie: 
C -liezba punktow za cen~ ofeI1ow<l, 
C "lin - najnii:sza cena ofertowa sposr6d afert baci.:'1nych 

C bad - cena oferty badanej 
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilose punkt6w zastanie ostatecznie ustalona z dokladnosci<l, do drugiego miejsca po 
przecinku z zachowaniem zasady zaokrqglen matematycznych. 

5. TERMIN SKLADANIA OFERT, 
Oferty nalezy skladae do dnia 23 sierpnia 2018r. do godziny 11:00 
6. MTEJSCE I SPOSOB SKLADANIA OFERT, 



I) Oferty mozna skladac: 
a) przesylk<t pocztow% JI.'uriersk<t lub osobikie w nieprzezroczystej, zabez,Pieczonej przed otwarciem kopcrcie 

nalczy skladac w Urz((dzie Gminie Baboszewo - KANCELAR IA OGOLNA, 09·1 30 Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A 

Kopcrti( nalezy opisac nasti(puj'lCo: 
Oferta na dostawft i wdroienie systemu zawieraj:}cego dziennik elcktroniczny, program do obslugi 
sekretariatu ( z mozliwoscilJ drukowania swiadectw) w Szkolach Podstawowych prowadzonych prLcz 
Gmin~ Baboszewo. Znak sprawy: OAiZP.271.2.20.2018. Nie otwierac przed dniem 23 sierpnia 2018 r. 
godz. II :05". 

Na kopercie oproc= opislijak lIy::ej l1ale::y IImiddt: fUCW? i adres Wvkol1awcy. 

b) POCZt<l elektroniczn<t. 
Oferty w formie elektronicznej nalei:y wysylac na adres: zp{tv,gminababoszewo. pl. W treSci tytulu wiadomosci 
e-mail nalei:y 

wplsac: "Oferta na dostllw~ i wdrozenie systemu zawierajlJcego dziennik 
clektroniczny, program do obslugi sekrctariatu (z moiliwosci'l drukowania swiadectw) 
w Szkolach Podstawowych prowadzonych prLcz Gmin~ Baboszcwo." Znak spraWYj 
OAiZP.271.2.201.2018. Nie otwierac prLcd dniem 23 sierpnia 2018 r . !!:odz. 11:05". 

2) Oferty zloi:one po godz. II :00 bez wzgl~du na fOnTIt( zlozenia zostan<\. zwr6cone Z odpowiedni<l adnotacj<t. 

7. TERM IN REALlZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWI ENIA: 
I) Przedmiot zam6wienia naleiy wdrozye w temlinie do 30 wrzesnia 2018 r. i rcalizowac w okresie 

od 0 I paidziemika 2018 r. do 31 sierpnia 2019 roku. 

8. In formacjft na Cemat zakazu powi~z:1I1 osobowych lub kapicalowych: 
W celu unikni((cia konfliktu imeres6w zam6wienie nie moze bye udzielone podmiotom powi<\.zanym osobowo lub 
kapitatowo z Zamawiaj<lcym. 
Przez powi<\.zania kapitalowe lub osobowe rozumie sit( wzajcmne powi<tzania mi((dzy Zamawiaj<lcym lub osobami 
upowaznionymi do zaci<tgania zobowi'lzan w imieniu Zamawiaj<lcego lub osobami wykonuj<lcymi w imieniu 
Zamawiaj'lcego czymlOSci zwi'tzane z przygotowaniem i przeprowadzeruem proccdury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawc% polegaj<lce w szczeg61nosci na: 
a) uczestniczeniu w sp6lcc jako wsp61nik sp61ki cywilnej lub sp6lki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziaJ6w lub akcji. 
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz.:1dzaj'tcego, prokurenta, pelnomocnika, 
d) pozostawaniu w zwi<lzku malzenskim. w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w Iinii prostej, 
pokrewienslwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
pn:ysposobieoia, opieki lub l..-urateli. 
Powyi.sze oswiadczenie wykonawca sktada w ofercie. 

9. Orerty cz~sciowe . 

10.1. Zamawiaj<\.cy nie przewiduje moiliwosci skladania ofert czt(sciowych oraz ofert wariantowych. 

10. Z uwagi na wartosc zam6wienia nie przekraczaj<tc<\. wyrai:onej w zlotych r6wnowartoSc i kwoty 30.000 euro 
posh(powanie jest prowadzone bez stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiell 
publicznych (tekstjednolity Oz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.). 

14.1. W przypadku wyst<ijJienia pytan do zapytania of en owego moina je kierowac mailem na adres: 
Zpe' l gminababoszewo.pl i un:ad({l gminababoszewo. pl 
Osoba do kontaktu w sprawic ogloszenia: Zbigniew Sulinski, tel. 23 6611091 w. 41, email. 
zp(a ,gminababoszewo. pl, faks 23 6611071. 
14.2. Zapytanie ofertowe moze zostac zmienione przed uplywem tenninu skladania of en pn:ewidzianym 
w zapytaniu orertowym. Zamawiaj<tcy przedtuza tennin skladania oren 0 czas niezb~ny do wprowadzenia zmian 
w ofenach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 
1-'.3 , Trese pytan dotycz'tcych zapytania orertowego wraz z wyjasll.ieniami zamawiaj<lcego publikowana b~dzie na 
s\ronie intemetowej Zamawiaj<\.cego www. bip.gminababoszewo.pl w katalogu dotycZ<\cym niniej szego 
zam6wienia. 

IS. Ochrona danych osobowyc h. 



Zgodnie z al1. 13 us!. 1 i 2 rozporutdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (VE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrany os6b fizycznych w zwictzku z przelwan.aniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylcnia dyrektywy 95/46IWE (og6lne rozporzctdzenie 0 ochronic 
danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, sIr. 1), da\ej .. ROOO··, infonnuj~, zc: 

administratorem Pan i/ Pana danych osobowychjesl Gmina Baboszewo 
inspektorcm ochrony danych osobowych w Jnazwa zamawiaj<tcego/ jest Pan Andrzej Rybus - Tolloczko. 

dziaiaj<tcy na podslawie Umowy Nr 117/201 8 z dnia 07 czenvca 2018 r. zawartej z Gmin4. Baboszewo. 
PaniIPana dane osobowe przetwarzane b«d<\. na podstawie art. 6 us!. I lit. C ROOO w celu zwi<\.zanym z 

przedmiotowym post((pOwaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego. 
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b~ct osoby lub pOOmioty, kt6rym udostqmiona zostanie 

dokumentacja post~owania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001r 0 dost«pie do infonnacji 
publicznej (Dz. U. z 20 16 r. poz. 1764) 

dane osobowe Wykonawcy b«d<\. przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakonczenia postfd)Owania 0 

udzielenie zamowienia. ajezeJi czas trwania umowy prlekracza 4 lata, okres przecbowywania obejmuje caly CZ<1S 

tnvania umowy; 
obowi<\.zek podania przez Wykonawc« danych osobowych bezposrednio PaniIPana dotycz<\.cych jest 

wymogiem zwi<\.zanym z udzialem w postl(J)owaniu 0 udzielenie zam6wienia pubJicznego 0 wartosci poniiej 30 
000 euro bez kt6rego nie moioa udzielic zam6wienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej ofeny.; 

W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b«d<\. podejmowane w spos6b 
zautomatyzowany, slosowanie do an. 22 ROOO; 

Wykonawca posiada: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dost«j)u do danych osobowych PaniIPana dotycz<\cych; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PaniIPana danych osobowych ; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo z<\.dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 RODO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz«du Ochrony Oanych Osobowych, gdy uzna PanilPan, 
• przetwarzanie danych osobowych PaniIPana dotycz<\.cych narusza przepisy ROOO; 

nie przysruguje Wykonawcy: 
• w zwittzku zan. 17 USI. 3 IiI. b, d lub e RODO praw~ do usuni«Cia danych osobowych; 
• prawo do prlenoszcnia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wan. 20 RODO; 
• na podstawie an. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec prletwarzania danych osobowych, gdyi: podstaw<\. 

prawn<\. przetwarzania PaniIPana danych osobowych jest art . 6 ust. 1 lit. c ROOO. 

16. Wnrunki zaplaty: Rozliczenie tinansowe z WykonawC<\.nastqpi na podstawie protokolu odbioru, 
w tenninie 14 dni od otrzymania przez Zamawiaj<\.cego poprawnie sporz<\.dzoncj faktury. 

17. Znmawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewai.nicnia postt;powania bcz podania przyczyn. 
18. Do orc rty naldy zal:tczyc: 

I) Peinomocnictwo do podpisania ofeny w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 
2) Wypelniona kalkulacja cenowa sporz<\.dzona na podstawie szczcg61owego opisu przedmiotu 

zam6wienia dla cz~ci dla kt6rej wykonawca sklada ofert((. 

W zalqczclliu; 
I. fonnularz ofeny -zal<\.cznik nr I 
2. wz6r umowy - zahtcznik nr 2 

W, Q~T 50 biCi.t, )omtWi. 
mgr Torna,: Sobecki 



Za1llcznik Nr I - formula rz orc rty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

(miejscowosc i data) 
telefon ......... .. .. ... ... ..... ... ..... faks . ... .. .. .... . 
adres e-mai [ .............. . 

GM INA BABOSZEWO 
ul. Warsz.1.wska 9A 

09-130 Baboszcwo 

O FE R TA 

Nawi~zuj<tc do zapytania ofertowego w post~powaniu 0 udziclenie zam6wienia publicznego Nr 
OAiZP.271.2.20 \8, kt6rego przedmiotem jest dostllw(I i wdrozell ie systemtl ZlIwierajqcego dzieflllik e/ektrollicZIlY, 
program do oh.\1I1g i !iekre(ar ;lIli1 (z mot/iwosciq wydrukll .<wifu/ec/w) w Szko/acll Pods/(tW()Wyc:ll pr()w{I(/ZOllycll 
przez Glllht~ Bahoszewo. oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wicnia zn wynagrodzenie ryczattowe: 

Cella Iletto . . .. . . ............ zl 

(s lownie: .... . ... . ............................ ... . .. ........ ............. zl 

Podatek VAT .. ........ . ............ . ...... .. . ... . .. . ...... ... ........ zl 

Cena brutto . ...... . . .. ... .. zl 

(s!ownie: . .. . . .. . . , .. . . . . . .. . . , . . .. .. .. .. .. .. .............. .... .. zl 

w tym: 

I )Szk()/a Podslrtwowa im. J, Wy bickiego w Bahoszewie, III. Jmltt i A llIoniego Brodeckich 6 

Cella netto . . .. . .. . . . . . zl 

(s lo\vnic : . .......... ............... . ... . . .. . ... .. . .. . . . ........ . .. ... . .. . zl 

Podatek VAT .. .. .. ........................ .. ........... .. .. . ......... zl 

Cena brutto ........ . z l 

(s lo\vnie: ......................... . ...... ... ..... . ....... .. ............. zl 

z tego: 

- oplata abonamentowa za uzytkowanie systemu w okresie od 01 pazdziernika 20 18 r. do 3 1 sierpnia 20 19 r. 

.... .. ...... .. ....... ....... ... ... .. .. z l brutto, 

- wd roienie systemu ..... .... ............. .. ...... .... zl brutto 



2)Szkola P(}(l'"/lIlj/ow(t IV Myslk(}wie. At~"'s/kolj/o 53, 09- /3 0 Baboszewo. 

Cena netto ............... zl 

(slo\vnie: .......................... .. ................................... zl 

Podatek VAT ........... . .... . ...... ..... . .. . .............. ... ... ..... zl 

Cena bruno . . ..... . .... zl 

(slownie: ............. . ........ .... .... .. ................. z l 

z tego: 

- oplata abonamentowa za uzytkowanie systemu W okresic od 01 paidziernika 2018 r. do 3 1 sierpnia 2019 r. 

.... ... ... .. .. .... ........ ..... ... .. .. zl brutto 

- wdroienie systemu ... ... .. ........ .... ... ... .. ... .. zt bruno 

J)Szko/tl p (}(l 'i /(tWOKIll i lll JllIW Brodeckiego IV Polesitl , Polesie 9, 09-/30 BabosZl!wo. 

Ccna netto ............ zl 

(s!o\vnie: ............................... . ............................... zt 

Podatek VAT .......................... .. . ............................ zl 

Cena brutto ....... . ... zl 

(slo\vnie: ............................. .. . ............................ . . zl 

z tego: 

- oplata abonamentowa za uzytkowanie systemu w okresie od 01 pai dzicmika 20 18 r. do 3 1 sierpnia 2019 r. 

.... ... ... .. ... .. .. ..... .. .. .. ... .. .. zl brutto 

- wdroienie systemu .. .... .. .. .. .. ...... .. .. ... .. .... zl brutto 

4)Szkoltl Pods/awow(I fm. ks. M.K. S(frbiewskiego II' S(I,hiewie, Sarbi(!w() / 7, 09-/30 B(fbosz(!wo. 

Cena netto ............ zl 

(slownie: .......................... .. ........ . ..................... . .... zl 

Podatek VAT .................................. .. .......... .. . .. .... zl 

Cena brutto ......... zl 

(slo\vnie: .......................... .. ..... . . . . . .. .......... .. . " . ..... .. zl 

z tego: 

- op lata abonamentowa za uzytkowanie systemu W okresie od 01 pazdziemika 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r . 

....... .... ........................... zl bruno 

- wdrozenie systemu ... ... .. .. .. .. .. ...... .. .. ....... zl brutto. 



1. Przedmiot zam6wienia zobowi<tzujemy St~ wdrozyc w tenninie do 30 wrzd:nia 2018 r. wed tug. 
nast~puj<\.cego hamlOnogramu: 

I) Szkola Podstawowa im J Wybickiego w Baboszewie ul Jana i Antoniego Srodecklch 6 , 

Lp. ZlIkres dzia/ali /lose Liezba osob/grup Te fl"i" 
dlli (mllks. 150sob) relllizlIcji 

J Szkolcnie w zakresic administrowania systemu 2osoby 
i obslugi sckrctariatu. 

2 Szkolenie dto nauczycieli w tym; 
.dyrcktorOw i wiccdyrektorow. 

4 grupy ·po..--dagogow. 

2)Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, 09-130 6aboszewo. 

Lp. ZlIkres dzialall Jlose Liczba osob/grup Teflnill 

dlli (/llaks. J 5 osob) realiZlIcji 

J Szkolt.-nic w zakresic administrowania systcmu 
i obslugi sckl\."'tariatu. 

2osoby 

2 Szkolcnic dto nauczycicli w tym: 
·dyrektorOw i wiccdyrektorOw, 

I gmpa .pcda.SES§w. 

3)Szkola Podstawowa im Jana Brodeckiego w Poles iu Polesie 9 09-130 Baboszewo , , , 
Lp. ZlIkres dzilllllli lIose Liczhll Termin 

dill osob/grllp relllizacji 

(maks. 15 osoh) 

J Szko lcnic w zakresie administrowania systemu 2 osoby 
i obslugi sekretarimu. 

2 S7.kolcnic dto nauczycicli w Iym: 
-dyrcktorow i wicedyrektorow. 

2 grupy -po..-dagogow. 

4)Szkola Podstawowa im ks M K Sarbiewskiego w Sarbiewie Sarbiewo 17 09-130 Baboszewo , , 
Lp. Zakres dzia/fIIl lIose Liczbll Teflllill 

dlli osob/grllp rellliZllcji 
(mllks. 15 osoh) 

J S7.kolcnic w zakresie Ildministrowania systernu 2osoby 
i obslugi sekn.'"Iarialu. 

2 Szkotcnic dto nlluczycie1i w Iym: I grupa 
~=ktor6W i wiccdyrcktor6w. 
• lagogow. 

2. Oswiadczam, ie zdobylcm konieczne inrormacjc ni ezb~d n e do wlasciwego wykona nia zamOwienia. 
3.0swiadcza m, ie zobowi:}zuj~ si~ w Ilrzypadku wyb rania naszej Merty, do zawa rci a umow)' na warunkac h 
okreslonych prLez Zamawiajqccgo. 
4.0swiadczam, ic nie mam iadnyc h powiq:za n kapit alowych ani osobowych z zamawiaj~cym. 

5.Jestem zarejeslrowany w CEIDG pod nr .. . , ..... .. . , .. ,. , .... .! KRS pod nr ............. .. . ........ . 
6.0swiadczam, ic p rzyjmuj~ warunld realizacji z:unowienia okrc.slone w zal)ytaniu ofcrto\V)'m. 
7.0swiadczam, ic wyb6r zloioncj przcze mnie orerty bltdzicinic b~dzi e '" prowadzic u Zamawiajqcego do 
powstan ia obowi:}zku podatkowego"'* w zakrcsic obcjmuj:}cym na.s t~l)Uj qcc dostnw), illub uslugi 

Wartosc (w kwocie nclto) ww, uslug illub dostaw wy nosi: .... . .. . .. .. . .. . .... ... ... ... , . .. ... . .... .. .. . .. ... zl 



8.Klauzula w zakresie danyc h osobowych: 
l)Oswiadczam, ic wypctnilcm obowiqzki inforrnacyjnc prLcwidzianc w arl. 13 tu b art. 1-' ROOOI ' 
wobec osob fizycznyc h, od ktorych dane osobowe bezposrednio lu b posrednio pozyskalem w celu 
ubiegania sill 0 udziclcnie zarnowicnia publicz ll cgo W niniej szym postllPowlllliu. 

9. Osob~ uprawniolll! do kontaktu z Zarnawiajqcyrn jest: 

tcl ........................................ .. , fllks ................ ......... ......... ...... c-nlail : ........................................... . 
IO.lnlegralnq cZftsc ofcrty stanowiq nastftpuj qce dokumenty: 

I ) 
2) 

pod pis osoby/ os6b IIprawfliollej /ych 
do repre=elllOlrania Wykoll{fll'cy 

'*\V pr£)'padku gdy wybOr ofcrty prowadzi II Zamawiaj~ccgo do obowii\zku podutkowego. naldy wska/.uc nu.£w" towaru lub uslugi ora/. 
\\Sk3,WC ich wanosc bel kwoty podalku VAT. 

DOIYczy Wykonawcow, k!orych ofeny bo.,>d;t generowac obowi<t7.ck doliczenia w:lrtoki pod:ltku VAT do w:lnok! nctlO ofeny. Ij. W 
pr""0'padku: 
a) 1',ewni\tr""lll"SpOlnmowl'go nabyci3 lowarow. 
b) mechanizmow odwrOi;oncgo obcii\zeniu. 0 k!orym mowa wan. 17 us\. 1 pkt 7 uSlawy 0 podatku od lowarow i uslug. 
c) importu ustug lub imponu towarow. z kl6rymi Wii\lC si<;: obowii\zck doliczcnia Pr""lCZ Zamawiaji\ccgo pr""0' porownywaniu ccn 
ofcrtowych podatku V AT 

I) rozpowl.dzenic Parlamentu Europcjskiego i Rudy (UE) 201 6/679 Z dniu 27 kwiClnia 2016 r. w sprawie ochrony osob tizycznych w 
zwii\zku 7. przctwurl.an iem danych osobowych i \.II sprawic swobodncgo prLcptywu takich danych oraz uchylcnia dyrcktywy 951461WE 
(og6lnc rozporzlIdzcnic 0 ochronic danych) (D7.. Un UE L 119 z 04.05. 20 16. sIr. I) . 

• W przypudku gdy wykoll:lwca nie pr.£ck:lzuje danych osobowych innych nii: bczpoS.rcdnio jcgo dotyczi\cych lub zachodzi wylqczcllic 
s!osoll'ania obowii\zku informacyjm:go. SlOsownie do an. 13 US!. 4 lub an. 1~ us!. 5 RODO lreSci oswiadczcnia wykon:lwca ni;: sklad:l 
(usuni~ie trcici oswiadczcnia np. pr.£C"".£j.:go wykn::ilenic). 



Zofqcznik Nr 2- wZDr umowy 

UMOWA Nr ...... 

zawarta w dniu ......... ...... 2018 roku w Baboszewie pomiEi!dzy Gminq Baboszewo, 09-130 Baboszewo, 
ul. Warszawska 9 A NIP ..... . ........ REGON 
reprezenlowanq przez: . ... ....... . . • 
• odpowiednio: 
• Oyraktora Szkoly PodslaWOWttj im. J. "ybickiego w 8aboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 
· Dyraktora Szkoly Podslawowej w Mystkowie, Mystkowo 53. 09· 130 8aooszewo, 
· Oyrektora Szkoly Podslawowa in. Jana 8 rodeckiego w Po/esiu. Po/esie 9. 09·130 8aboszewo. 
· Oyrektora Szkoly Podslawowaim. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie. Sart>iewo 17. 09· 130 8aooszewo 
przy konlrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani .... ... .. .. ... ... .... .. ..... ... ..... . 
zwanq w tresci umowy ZAMAWIAJA.CYM 
a 

...................... .. ............... ........................................... ......... ............................................. ............................... , 
z siedzibq w ... .... .. ... .. .. ..... .. .... .. ... ; NIP .. ........ .... .. .... . zarejestrowanq ........ .. .... ..... ... .. ........... . 

reprezentowanq przez .... .. ..... .. ......... ... .... ... ... .. .... .. .... ... ... ... ... .. ... ........ ... ................ .. ... .. .. ................ . 

zwany w dalszej cz~sc i Umowy WykonawCit, 

/qczn ie zwane dalej Stronami, postanawiaj,r 

§1 

Prledmiot umowy 

Przedmiotem umowy (dalej jako Umowa) jest wdroienie systemu ............. .. ... .... .. , zawierajqcego dziennik 

elektroniczny, program do obs/ugi sekretariatu szkoly oraz moiliwosc wydruku swiadectw, przeszkolenie 

przez Wykonawc~ wskazanych przez Zamawiajqcego pracownik6w Zamawiajqcego i w zakresie 

uiytkowania i pracy w przedmiotowej aplikacji. 

§2 
Zakres 

1. Rodzaj, zakres oraz terminarz etap6w prac wymienionych w §1 stanowi za/qcznik Nr 1 do niniejszej 

Umowy, uzgodniony przez koordynator6w wskazanych w §4 ust. 1a i b. Koordynatorzy mogq po zawarciu 

niniejszej Umowy zgodnie modyfikowac terminy w jakich mia/aby odbywac si~ realizacja poszczeg61nych 

dzialan wymienionych w za/qczniku Nr 1 do nin iejszej Umowy, co nie stanowi zmiany postanowien 

niniejszej Umowy. 

2. Oswiadczenia stron: 

a) Zamawiajqcy zapewnia, ie kaidy pracownik uczestniczqcy w realizacji Umowy b~dzie mial do dyspozycji 

samodzielne stanowisko z komputerem oraz dost~pem do Internetu i aplikacji wskazanej w §1. 

b) Zamawiajqcy zobliguje kaidego oddelegowanego pracownika Zamawiajqcego z podleglej mu jednostki 

oswiatowej do uczestniczenia w zajE:ciach zgodnie z harmonogramem wskazanym w za/qczniku Nr 1. 

c) Wykonawca zapewnia wykwalifikowanych specjalist6w posiadajqcych niezbE:dnq wiedz~ fachowq w 

zakresie tematyki obj~tej przedmiotem Umowy z zachowaniem naleiytej jakosci swiadczonych us/ug. 



§3 

Warunki ptatnosci i odbioru. 

1. Wartosc dzialan wymienionych w §1 ustala si~ na kwo t~: 

a) wynagrodzenie za wdroienie systemu .................. zgodnie Z ofertq licencjodawcy wynosi ................... zl 

netto{slownie: .......... ..................... , + obowiqzujqca stawka podatku VAT. 

2. Zamawiajqcy moie zglosit zastrzeienia do wykonania prac, 0 kt6rych mowa w §1 w formie pisemnej i 

przekazac je do koordynatora Wykonawcy najp6iniej nast~pnego dnia po kaidym dniu dzialan 

wynikajqcych z zalCicznika Nr 1. 

3. W przypadku zgloszenia zastrzeien Wykonawca ma dwa dni robecze na odniesienie sj~ do nich na 

pismie. 

4. W przypadku braku zgloszenia pisemnych zastrzeien zgodnie z ust. 2, wykonanie przedmiotu Umowy 

uznaje si~ za zakonczone i zaakceptowane przez Zamawiajqcego odpowiednio co do etapu i calosci 

Umowy. 

S. Wynagrodzenie jest platne w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Urz~du Gminy w Baboszewie 

prawidtowo wystawionej faktury. Podstawq do wystawienia faktury jest podpisanie dokumentacji 

szkoleniowej tj. lista i dziennik. przez uczestnik6w szkolen oraz osob~ prowadzqcq szkolenia. 

6. W przypadku nieterminowej zaplaty, Wykonawcy przyslugujq odsetki za opoinienie w ustawowej 

wysokosci . 

7. Faktura zostanie wystawiona w nast~pujqcy spos6b: 

Nabywca: 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A 

09·130 Baboszewo 

NIP 567-179-04-40 

Odbiorca: ., 

• odpowiednio: 
• Szkola PodsfawoWB im. J. lIWbickiego W Baboszewie. uf. Jane i Antoniego Brodeckich 6 
• Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, 09-130 Baboszewo. 
• Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Po/esiu. PoIasie g. og·130 Baboszewo. 
• Szkola Podstawowa im. ks. M.K. Saroiawskiego w Saroiewie, Seroiewo 17. 09-130 Baboszewo 

8. Zamawiajqcy upowainia Wykonawc~ do wystawiania faktur/faktury bez podpisu Odbiorcy. 

§4 

Wspolpraca Stron w realizacji przedmiotu Umowy 

1. Do koordynowania prac zwiqzanych z rea lizacjq Umowy, w tym uzgodnienia harmonogramu, 5trony 

wyznaczaj<l koordynator6w: 

a) po stronie Wykonawcy - ... .. .... .. .......... ................................... . 

b) po stronie zamawiajqcego ....... ........................... ............ ...... ............. . 

2. Do zadan koordynator6w na leiy: 



a) scisla wsp6lpraca, 

b) uzgodnienie, realizacja i nadz6r szczeg6/owego harmonogramu (za/qcznik Nr 1 do niniejszej Umowy). 

3. Kaida zmiana koordynatora po stronie Wykonawcy lub Zamawiajqcego wymaga powiadomienia drugiej 

strony w formie pisemnej z uprzednim terminem 7 - dniowym pod rygorem niewainosci, listem 

poleconym na adres drugiej strony okreslony w Umowie. 

4. Zamawiajqcy wyraia zgod~ na dodanie konta administratora do aplikacji wskazanej w §1 na potrzeby 

realizacji Umowy. Po zakonczeniu realizacji Umowy Zamawiajqcy podejmie decyziE: i dzialania, co do 

usuniE:cia albo zablokowania w/ w konta . 

§5 

Ochrona danych osobowych. 

1. Realizacja Umowy moie wiqzae siE: z przetwarzaniem danych osobowych, kt6rych administratorem jest 

Zamawiajqcy, w zwiqzku z tym Zamawiajqcy w celu realizacji niniejszej Umowy powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych zgromadzonych we wdroionych aplikacjach 

wskazanych w §1 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiqzuje si~ do: 

a) przetwarzania danych osobowych wylqcznie w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz nie 

udostE:pniania danych osobom nieuprawnionym, 

b) zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych ~rodk6w technicznych i organizacyjnych 

zapewniajqcych ochronE: danych w zakresie okres]onym wart. 36-39a Ustawy 0 ochronie danych 

osobowych, 

c) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wylqcznie os6b posiadajqcych nadane upowainienie 

do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji tych os6b. 

3. Wykonawca, w przypadku uznania, ii leiy to w interesie prawidlowej realizacji niniejszej Umowy, ma 

prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim na w/asny koszt i ryzyko. eel i 

zakres powierzenia, a kt6rym mowa w zdaniu poprzednim nie mogq bye szersze nii wynikajqce dla 

Wykonawcy z niniejszej Umowy. 

4. Przetwarzajqcy nie ponosi odpowiedzia lnoSci za: 

a) konsekwencje dzialan lub zaniechan, bE:dqcych wynikiem nie przestrzegania przez Zamawiajqcego zasad 

obs/ugi i konserwacji oprogramowania, okreslonych w przekazanej dokumentacji, 

b) naruszenie przez Zamawiajqcego zasad bezpiecznego uiytkowania oprogramowania oraz za 

jakiekolwiek straty wynikle z ich nie przestrzegania, w szczeg61nosci wynikle z ujawnienia osobom trzecim 

hasel doste:pu do systemu. 

S. Przetwarzajqcy nie ponosi ponadto odpowiedziatnosci za stosowane po stronie Zamawiajqcego srodki i 

procedury ochrony danych, dokumentacjE: w zakresie ochrony danych osobowych, do kt6rej prowadzenia 

zobowiqzany jest Zamawiajqcy oraz realizacje ewentualnych obowiqzk6w dotyczqcych zgloszenia zbioru 

danych do rejestracji Generalnemu lnspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

6. Kaida ze stron zobowiqzuje sie: doloiyc szczeg61nej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych 

danych osobowych, a zwlaszcza do przestrzegania przepisow Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku 0 ochronie 



danych osobowych (Oz. U. z 2018 ro, poZ. 1000 ze zm.), a takie przepis6w Rozporzi'jdzenia Ministra Spraw 

Wewn~trznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunk6w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzqdzenia 

systemy informatyczne sluiqce do przetwarzania danych osobowych (Oz. U. z 2014 nr 100, poz. 1024). 

§6 

Odpowiedzialnosc 

1. W przypadku nie wykonania lub nienaleiytego wykonania przedmiotu Umowy, strony mogi'j naliczae 

nast~puji'jce kary umowne: 

1) Zamawiaji'jcemu, za odstqpienie ad realizacji calosci Umowy z przyczyn leiqcych po stronie Wykonawcy 

-10% wynagrodzenia brutto wykazanego w §3 pkt 1 lit. a. 

2) Wykonawcy, za odsti'jpienie ad realizacji ca/osci Umowy, z przyczyn leii'jcych po stronie Zamawiajqcego 

- 10% wynagrodzenia brutto wykazanego w §3 pkt 1 lit. a. 

Powyisze nle wyklucza dochodzenia przez Strony odszkodowania uzupe/niaji'jcego z tytulu nie wykonania 

lub nienaleiytego wykonania Umowy na zasadach og6lnych. 

§7 

Okres obowi'lzywania umowy 

1. Wykonawca zobowii'jzuje si~ wdroiye system stanowiqcy przedmiot umowy w terminie do 30 wrzesnia 

2018 r. 

2. Przedmiot umowy b~dzie realizowany w okresie od 01 paidziernika 2018 r. do 31 sierpnia 2019 roku. 

§8 

Postanowienia koricowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowi'j maji'j zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Spory mogqce wynikni'jc w zwii'jzku z realizacji'j Umowy podlegajq orzecznictwu sqd6w powszechnych 

zgodnie z ich wlasciwoScii'j, rzeczowi'j i miejscowq dla siedziby Zamawiajqcego. 

3. Umowa zostala zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 

publicznych (Oz. U. 2017, poz. 1579). 

4. Kazdej ze Stron przysluguje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 14·dniowego 

okresu wypowiedzenia. Rozwiqzanie umowy dla swojej wainoSci wymaga formy pisemnej. Okres 

wypowiedzenia liczony jest w dniach kalendarzowych. 

5. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem 

niewainosci. 

6. Umow~ sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiaji'jcego oraz 1 dla 

Wykonawcy. 

7. Podpisujqc Umow~ kaida ze Stron oswiadcza, ie zapoznala si~ z jej treScii'j, przyj~la j<l do wiadomosci i 

wykonania oraz podpisala i otrzymala taki sam egzemplarz Umowy, jak niniejszy egzemplarz. 

Zamawiaj<lcy Wykonawca 


