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 Rzeszów, dn. 04.02.2012r. 

DREAM/POIG/ZO/1/13 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA 

 

Stworzenie zróżnicowanej poziomowo bazy pytań z języka angielskiego  

lotniczego i technicznego 

DREAM/POIG/ZO/1/13 

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 14 000 euro 

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Stworzenie unikatowej platformy dla branży 

lotniczej i technicznej podnoszącej kwalifikacje z dziedziny specjalistycznego języka angielskiego” firma 

DREAMLINE poszukuje wykonawcy odpowiedzialnego za stworzenie zróżnicowanej poziomowo bazy 

pytań z języka angielskiego lotniczego i technicznego koniecznej do modułu testów rekrutacyjnych na 

internetową platformę edukacyjną „technicalenglish.eu” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

DREAMLINE Marcin Szpecht 

Świlcza 401, 

36-072 Świlcza, woj.podkarpackie 

REGON 180687804 

NIP 5170086339 

e-mail: mszpecht@dreamline.pl 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: 

Marcin Szpecht 

tel. 662071938 

marcin.szpecht@gmail.com 

 

 

II. INFORMACJA O ŹRÓDLE FINANSOWANIA  

Zamówienie będzie finansowane z realizowanego przez firmę DREAMLINE projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, którego celem jest Stworzenie unikatowej platformy dla branży lotniczej i technicznej 

podnoszącej kwalifikacje z dziedziny specjalistycznego języka angielskiego. 

mailto:dreamline@email.com
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Jednym z modułów portalu jest moduł rekrutacyjny. Moduł ten ma za zadanie wspomóc pracodawcom 

z branży lotniczej i technicznej w ocenie poziomu znajomości języka angielskiego technicznego lub 

lotniczego (dwa oddzielne tematy) przez rekrutowanego kandydata. Rekrutowany potencjalny 

pracownik ma usiąść przed komputerem w siedzibie rekrutującego, otrzyma swój indywidualny kod, 

dzięki któremu loguje się do platformy TechnicalEnglish.eu gdzie będzie dostępny test z wspomnianej 

wiedzy.  

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie bazy pytań do w/w testów. Wymagania: 

 baza ma zawierać min. 300 pytań na 10 różnych poziomach trudności i zaawansowania 

z zakresu języka angielskiego technicznego 

 baza ma zawierać min. 300 pytań na 10 różnych poziomach trudności i zaawansowania 

z zakresu języka angielskiego lotniczego 

 Mają być wykorzystane następujące metody pytań: 

o Pytanie-odpowiedź do wyboru (abcd) 

o Pytanie-odpowiedź do wpisania 

o Prawda-Fałsz 

o Teksty z lukami do wypełnienia (do wpisania lub do przeciągnięcia) 

o Układania poprawnej kolejności (w zdaniu) 

o Łączenie definicji (prawa lewa strona) 

o Duży obrazek – opis jego elementów (do wpisania lub do przeciągnięcia) 

o Małe obrazki – podpisanie obrazka (mały element, część) do wpisania lub do przeciągnięcia 

o Krzyżówka 

o Łączenie obrazków ze sobą 

Baza pytań ma zostać przekazana w formie elektronicznej. Format zostanie uzgodniony po udzieleni 

zamówienia. 

  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie ma zostać zrealizowane w całości do 28.02.2013r. Tworzone materiały mają być 

przesyłane na bieżąco na serwer zamawiającego, tak aby od razu można było umieścić pytania w bazie. 

 

V. OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

5 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

5.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
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nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

5.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, 

5.3 W przeciągu ostatnich dwóch lat przygotowali materiały edukacyjne wykorzystywane w procesie 

kształcenia na odległość z zakresu języka angielskiego, preferowany zakres techniczny i lotniczy 

angielski. 

5.4 Posiadają doświadczenie w tworzeniu materiałów interaktywnych na strony internetowe, 

serwisy, portale edukacyjne itp.  

5.5 Dysponują co najmniej 3 osobami z doświadczeniem w pracy z dokumentacją techniczną 

wykorzystywaną w lotnictwie. 

5.6 Dysponują co najmniej 2 osobami posiadającymi zdany egzamin z języka angielskiego lotniczego 

na poziomie ICAO co najmniej 4. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Zawartość oferty.  

6.1 Oferta przygotowana przez Wykonawcę ma składać się z formularza oferty, w którym należy 

zawrzeć: 

6.1.1 Dane teleadresowe firmy wraz ze wskazaną osobą do kontaktu w sprawie oferty (wraz z 

numerem telefonu i e-mailem osoby kontaktowej), numerem NIP oraz REGON-em firmy, 

6.1.2 Propozycję całkowitej ceny netto za realizację usługi w formie tabeli: 

 

L.p. Element składowy ceny Cena 

jednostkow

a netto za 

godzinę 

pracy 

Orientacyjna 

liczba godzin 

przewidziana 

na wykonanie 

zadania 

Suma 

1 

Stworzenie zróżnicowanej poziomowo 

bazy pytań z języka angielskiego 

lotniczego i technicznego koniecznej do 

modułu testów rekrutacyjnych 

   

 RAZEM (cena netto)    

6.1.3 Zeskanowane zaświadczenie  wpisie do  KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej 

lub podanie bezpośredniego linku do wpisu na stronie ems.ms.gov.pl lub ceidg.gov.pl 

6.1.4 Zeskanowane posiadane dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie. 
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6.2 Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na 

adres mszpecht@dreamline.pl w tytule proszę wpisać tylko i wyłącznie numer zapytania tj: 

DREAM/POIG/ZO/1/13. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e-mailu 

zwrotnym). Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty 9.02.2013  r. godz. 9.30. 

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający przewiduje kierować się przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

7.1 Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę. 

7.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji doświadczenia oferenta. 

7.3 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem 

 

 

 

 

 

 

7.3.1 W kryterium I maksymalną liczbę punktów w odpowiednich skali otrzyma oferta 

zawierająca najniższą cenę w danym kryterium. Liczba punktów dla każdej 

następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: 

 cena najniższa 

                                                    Liczba punktów = -------------------------------- X waga 

 cena oferty ocenianej 

Do wyliczenia punktów zostanie przyjęta zawarta w formularzu ofertowym cena 

netto, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

7.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 

punktów. 

 

 Z wyrazami szacunku 

 Marcin Szpecht 

L.p. Kryterium Liczba 

punktów 

(waga) 

I. Cena z rubryki RAZEM 100 

 RAZEM 100 


