
                                      

 
  

  
 

                    Kraków, 06 czerwca 2017 r. 

 

  

 

 

W celu potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia po cenie nie wyższej niż 

rynkowa zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej 

przeprowadzania badań i analiz służących przygotowaniu testów kompetencyjnych oraz 

usługi konsultacji eksperckiej w ramach projektu dofinansowanego „Gra quizowa 

wspomagająca edukacje, wykorzystująca najnowsze technologie”. 

 

 

Wydatek wynikający z realizacji zamówienia będącego przedmiotem rozeznania rynku będzie 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

 

I. Zamawiający:  

GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Informacje ogólne o projekcie -  Projekt „Gra quizowa wspomagająca edukację, 

wykorzystująca najnowsze technologie” jest realizowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe 

programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Rezultatem niniejszego projektu jest stworzenie innowacyjnego modelu edukacyjnego 

opartego na trybie gry, dostosowanej do potrzeb i nawyków pokolenia Zet, która będzie w 

stanie zmotywować młodych ludzi do aktywnej nauki poprzez zabawę. Narzędzie ma być 

oparte o najnowsze technologie, wykorzystywane przez pokolenie młodych osób. Jej bardzo 

istotnym elementem ma być współpraca pomiędzy dzieckiem i rodzicami, ale również 

znajomymi i przyjaciółmi, z którymi dzieci będą mogły rywalizować w całym procesie 

przyswajania wiedzy. 



                                      

 
  

  
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi eksperckiej 

dotyczącej przeprowadzania badań i analiz służących przygotowaniu testów 

kompetencyjnych oraz usługi konsultacji eksperckiej w ramach projektu „Gra 

quizowa wspomagająca edukacje, wykorzystująca najnowsze technologie” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

Umowa: POIR.01.02.00-00-0126/16. 

 

III. Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:  

1. Wymagania względem wiedzy i doświadczenia: 

a) Doświadczenie na stanowisku Specjalisty ds. Badań i Analiz (co najmniej 10 

letnie). 

b) Doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu co najmniej dwóch projektów z 

zakresu badań i analiz. 

c) Doświadczenie w zakresie przeprowadzenia analizy testów egzaminacyjnych 

dla uczniów. 

d) Przygotowanie co najmniej 5 publikacji na temat edukacji. 

 

2. Zakres czynności:  

a) Konsultacje eksperckie w obszarze definiowania zakresu i przedmiotu badań 

jakościowych. 

b) Merytoryczne wsparcie oraz udział w spotkaniach dotyczących analizy 

użytkowników, budowy modeli opisujących cechy użytkowników, a także 

wsparcie analityczne w obszarze dotyczącym skuteczności opracowanych 

algorytmów  w obszarze edukacyjnym.  

c) Współtworzenie scenariuszy biznesowych, stanowiących podstawę do 

przeprowadzenia badań, następnie analiza zebranych wyników. 

d) Konsultacje eksperckie w zakresie tworzenia logiki gry tj. dobór materiałów 

edukacyjnych podręczników, map, atlasów lub innych pomocy dydaktycznych, 

które stanowić będą punkt wyjściowy do opracowania modeli  gry w trybie AR.  



                                      

 
  

  
 

e) Konsultacje eksperckie dotyczące opracowania cech panelu analitycznego 

obrazującego postęp w grze poszczególnych użytkowników. 

f) Współtworzenie dokumentacji z prac badawczych na potrzeby projektu 

dofinansowanego "Gra quizowa wspomagająca edukacje, wykorzystująca 

najnowsze technologie" nr umowy POIR.01.02.00-00-0126/16 zwierającej 

powyższe elementy.  

 

3. Termin realizacji: 

a) Rozpoczęcie realizacji usługi: 01.07.2017 r. 

b) Zakończenie realizacji usługi: 31.12.2018 r. 

 

4. Sposób realizacji: 

Umowa zlecenie.  

 

 

IV. Termin i sposób złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć na załączniku nr 1 w języku polskim w terminie do dnia 

13.06.2017 r. korzystając z jednej z poniższych form: 

a) e-mailowo na adres: ewelina.pieprzycka@firma.interia.pl (skan podpisanej 

Oferty); 

b) osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie GRUPA INTERIA.PL 

sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków w Dziale Finansowanie 

Projektów Innowacyjnych. 

Oferta musi być podpisana. 

 

 

V. Tryb postępowania:  

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze 

zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.  

 

 



                                      

 
  

  
 

 

VI. Kryteria oceny ofert :  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami oraz ich wagami:  

 

cena brutto – waga max. 100 pkt 

Sposób przeliczania:  

Ilość punktów = Cmin/Cof * 100 pkt  

gdzie: 

Cmin – cena najniższej oferty 

Cof – cena badanej oferty 

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranym 

Wykonawcą.  

 

VIII.  Pozostałe informacje:  

 Osoba do kontaktu: Ewelina Pieprzycka, e-mail: ewelina.pieprzycka@firma.interia.pl  

 

 


