
Ustalenie wartości szacunkowej 

na dedykowaną platformę językową przystosowaną do osób niepełnosprawnych 

 

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią 

publiczną (państwową) o blisko 70-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia 

akademickie. Kształci studentów w zakresie nauk teologicznych, pedagogicznych i 

pracy socjalnej. Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między 

studentami i wykładowcami, tolerancja, ekumenizm i szacunek wobec odmienności. W 

murach ChAT studiują przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań. Powoduje to, 

że ChAT jest instytucją niezwykle wrażliwą na otoczenie i zachowania społeczne w 

otaczającej rzeczywistości. Na bieżąco analizuje sytuację i dostrzega coraz większy 

problem wykluczania osób z niepełnosprawnościami z grona potencjalnych studentów. 

W związku z tym podejmuje działania podnoszące świadomość i kompetencje kadry 

uczelni z zakresu niepełnosprawności, co przełoży się na zapewnienie dostępności 

uczelni i jej oferty dla student w z niepełnosprawnościami. 

ChAT realizuje projekt w ramach konkursu Dostępny ChAT, w którym głównym 

założeniem jest zwiększenie dostępności uczelni w czterech obszarach/zadaniach. 

Jednym z nich jest dedykowana platforma językowa CHAT przystosowana do osób 

niepełnosprawnych. W związku z tym ChAT zwraca się z prośbą o określenie wartości 

szacunkowej zapytania, zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Platforma Językowa musi być rozwiązaniem umożliwiającym studentom oraz 

pracownikom również z niepełnosprawnościami naukę języka angielskiego w 

dowolnym miejscu i czasie za pomocą dowolnego urządzenia - komputera,  tabletu czy 

telefonu komórkowego. Platforma pozwoli studentowi i pracownikowi na:  

• naukę języka angielskiego online,  

• odbywanie zajęć online z osobistym lektorem, 

• dostęp do funkcji powtórek online,  



• indywidualny plan nauki online, 

• materiały online, 

• lekcja online.  

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć 

Platformę Językową dedykowana dla uczelni ChAT zawierającą log uczelni i projektu. 

Logowanie do platformy powinna być możliwe tylko przez domenę zamawiającego 

(student.chat.edu.pl, chat.edu.pl). 

 

Poziom kursów A1, ,A2, B1, B2, C1 spełanijący następujące wymagania: 

a) materiały dydaktyczne, 

b) materiały multimedialne ćwiczeń, 

c) materiały dydaktyczne zawierające nagrania video, 

d) materiały dydaktyczne zawierające audio, 

e) odbywanie zajęć online z osobistym lektorem. 

Trwałość platformy kurs językowego jest przewidziana jest na 60 miejscu. Platforma 

powinna być przystosowany do min. 30 osób korzystających na miesiąc.  

2. Warunki realizacji przedmiotu zapytania: 

Czas realizacji przedmiotu zapytania nastąpi w 2022 r. Szczegółowy 

harmonogram zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu 

umowy. 

  



 

3. Wartość szacunkowa przedmiotu zapytania: 

 

Przedmiot zapytania 

Wartość szacunkowa usługi** 

Ilość godzin miesięcznie (łącznie na 

osoby) 

Wartość netto  Wartość 

brutto PLN 

materiały dydaktyczne*    

materiały multimedialne 

ćwiczeń* 

   

materiały dydaktyczne 

zawierające nagrania video* 

   

materiały dydaktyczne 

zawierające audio* 

   

prowadzenie zajęć online z 

osobistym lektorem* 

   

platforma kursu językowego*     

SUMA     

*poziom kursu min B2 

** uprzejmie prosimy o kilka wariantów szacunku usługi  

 

Wartość szacunkową należy skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie 
Wykonawca będzie musiał ponieść przy realizacji przedmiotu zapytania, z uwzględnieniem podatku VAT, 
innych opłat i podatków..  

*Nie dotyczy. W przypadku osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą i nie będących płatnikami podatku VAT. 

** Proszę podać w jednostkach: dni lub tygodnie lub miesiące 

I. Informację określającą szacunkową wartość usługi należy odesłać do dnia 26.08.2022 na 
wskazany adres mailowy: b.wiktorska@chat.edu.pl 

II. Dodatkowych informacji można uzyskać pod e-mail: m.frica@chat.edu.pl, 
m.poplawski@chat.edu.pl  

III. ChAT oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ma wyłącznie charakter szacunku w celu 
ustalenia wartości przedmiotu zapytania. 
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