ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3/2018/POWR.03.03.00-00-M087/16
(Zaproszenie do składania ofert)
Zamawiający:
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
w języku angielskim dla studentów kierunku Zarządzanie
w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020

Wynagrodzenie finansowane jest w ramach projektu "Study Business! - międzynarodowy
program studiów na kierunku Zarządzanie"
nr POWR.03.03.00-00-M087/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 02.10.2018 r. do
godz. 09:00 w Akademii WSB pokój 103 (Rektorat)

Zatwierdzono w dniu: 20.09.2018 r.
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W związku z realizacją projektu pt. "Study Business! - międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie"
nr
POWR.03.03.00-00-M087/16
współfinansowanego
ze
środków
Unii
Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie
i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Zarządzanie - uczestników
projektu, w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020.
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
A. ZAMAWIAJĄCY
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-10- 88-993
REGON: 272653903
B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na
studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie, w roku akademickim 2018/2019, w terminie od 10.2018 r
do 02.2019 r. (w przypadku wskazanych przedmiotów: język niemiecki oraz język hiszpański, w roku akademickim
2018/2019 od 10.2018 do 06.2019 oraz 2019/2020 od 10.2019 do 06.2020r.), w ramach projektu pn. "Study Business!
- międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie" nr POWR.03.03.00-00-M087/16 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi
priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego
szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest poprawa
dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym.
Celem zajęć jest zwiększenie kompetencji uczestników w kluczowych dla projektu obszarach, zgodnie z opisami
zamieszczonymi w niniejszym dokumencie.
Zamawiający planuje zawrzeć z Wykonawcami umowy cywilno-prawne. Kwoty ofert wskazywane przez
Wykonawców stanowić powinny kwoty brutto rozumiane jako całkowity koszt, który poniesie Zamawiający na
wypadek zawarcia umowy z Wykonawcą.
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego
C. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.

Nazwa
przedmiotu

Liczba
godzin
dydakty
cznych
Rodzaj
(godzina
zajęć
dydakty
czna

Wykształcenie
wykładowcy
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Doświadczenie zawodowe i/ lub naukowe

liczona
jako 45
min.)
1.

* Język niemiecki

2.

* Język hiszpański

3.

Ochrona własności
intelektualnej

lektorat

3 gr x
60h

lektorat

1 gr x
60h

wykład

1gr x 8h

4.

Psychologia
zarządzania

wykład

1 gr x
14h

5.

Metody
ekonometryczne

wykład

1 gr x
24h

6.

Metody
ekonometryczne

Ćw.

2 gr x
24h

7.

Finanse
przedsiębiorstwa

wykład

1 gr x
22h

8.

Finanse
przedsiębiorstwa

Ćw.

2 gr x
30h

11.

Bazy danych i
wprowadzenie do
Big Data

wykład

1gr x
18h

12.

Bazy danych i
wprowadzenie do
Big Data

Ćw.

1 gr x
24h

13.

Metodyki
zarządzania
projektami (II-III)

wykład

1gr x
18h

Minimum magister filologii
w zakresie języka
Minimum 3 lata doświadczenia dydaktycznego w zakresie
niemieckiego
nauczania języka niemieckiego
Minimum magister filologii
Minimum 3 lata doświadczenia dydaktycznego w zakresie
w zakresie języka
nauczania języka hiszpańskiego
hiszpańskiego

Minimum doktor prawa

Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu
zajęć dydaktycznych z zakresu prawa, preferowane
osoby posiadające min 3 letnie doświadczenie
zawodowe zdobyte poza uczelnią, biegła znajomość
języka angielskiego.

Minimum 3 letnie doświadczenie dydaktyczne, w
zakresie prowadzenia zajęć z ww. zakresu, min 5 publikac
ji treściowo powiązanych z zakresem zajęć,
biegła znajomość języka angielskiego.
Minimum 3 letnie
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu statystyki i
Min. doktor matematyki
/lub ekonometrii, biegła znajomość języka
lub ekonomii
angielskiego, preferowane doświadczenie poza granicami
kraju.
Minimum 3 letnie
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu statystyki l
ub ekonometrii lub osoba z przynajmniej 5 letnim
Min.
doświadczeniem
zawodowym w zakresie tworzenia mode
magister matematyki lub ek
li statystycznych, biegła znajomość języka
onomii
angielskiego, preferowane doświadczenie poza granicami
kraju.
Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
Minimum doktor nauk
dydaktycznych w obszarze problematyki przedmiotu,
ekonomicznych
min. 5 publikacji z zakresu finansów, biegła znajomość
języka angielskiego (poziom min.B2)
Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
Minimum magister nauk
dydaktycznych w obszarze problematyki przedmiotu,
ekonomicznych
min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie
finansów, zdobyte poza uczelnią wyższą, biegła
znajomość języka angielskiego (poziom min.B2)
Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych w obszarze problematyki przedmiotu,
Minimum doktor z zakresu
min. 5 publikacji z zakresu zbieżnego z treścią
zarządzania, ekonomii lub
przedmiotu, biegła znajomość języka angielskiego
finansów
(poziom min.B2), preferowane osoby posiadające
certyfikat CFA
Min. 3 lata doświadczenie dydaktyczne,
Minimum magister z
min 5 publikacji z zakresu finansów lub min 5 letnie
zakresu zarządzania,
doświadczenie praktyczne na rynkach finansowych (w
ekonomii lub finansów
tym w bankowości), biegła znajomość języka
angielskiego.
Minimum 4-letnie doświadczenie
w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w obszarze
zarządzania projektem, min.5 publikacji z zakresu
Minimum doktor
tematyki przedmiotu lub 4-letnim doświadczeniem
praktycznym w tym w zakresie, biegła znajomość języka
angielskiego (certyfikat językowy na poziomie min.B2
Min. doktor nauk
społecznych
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14.

Metodyki
zarządzania
projektami

Ćw.

15.

Budżetowanie i
ocena
efektywności
projektu

wykład

16.

Budżetowanie i
ocena
efektywności
projektu

Ćw.

17.

Spotkanie z
praktykiem

Ćw.

18.

Tworzenie ustnych
i pisemnych
prezentacji

Ćw.

19.

Marketing

wykład

20.

Marketing

Ćw.

21.

Badania
marketingowe i
analiza rynku

Ćw.

lub min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
w języku angielskim)
Min. 4-letnie doświadczenie
w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w obszarze
zarządzania projektem, min.5 publikacji z zakresu
1 gr x
tematyki przedmiotu lub 4-letnim doświadczeniem
Minimum magister
24h
praktycznym w tym w zakresie, biegła znajomość języka
angielskiego (certyfikat językowy na poziomie min.B2
lub min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
w języku angielskim)
Min. 4-letnie doświadczenie w zakresie
prowadzenia zajęć dydaktycznych w obszarze
1gr x
Minimum doktor
zarządzania projektem, autor min. 5 publikacji w zakresie
18h
tematyki przedmiotu lub 4-letnim doświadczeniem
praktycznym w tym w zakresie
Min. 4-letnie doświadczenie w zakresie
prowadzenia zajęć dydaktycznych w obszarze
zarządzania projektem i min. 5 publikacji w zakresie
1 gr x
Minimum magister
tematyki przedmiotu lub z 4-letnie doświadczeniem
24h
praktyczne zdobyte w środowisku biznesowym w
obszarze zarzadzania projektem (menedżer projektu),
posiada certyfikat PRINCE lub IPMA
Minimum 5 letnie doświadczenie z zakresu
2 gr x
Minimum magister
międzynarodowego biznesu, pracy w globalnej
8h
korporacji, tematyki powiązanej z tematyką studiów,
biegła znajomość języka angielskiego (poziom min.B2)
Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
2 gr x
Minimum magister
dydaktycznych w obszarze problematyki przedmiotu,
8h
biegła znajomość języka angielskiego (poziom min.B2)
Min. 3Min. dr (zarządzanie, mark
letnim dośw. w zakresie prowadzenia zajęć dyd. w
16 h
eting)
obszarze marketingu, autor min. 5 publikacji w zakresie p
roblematyki marketingowej, biegła znajomość j.ang.
Min. 3-letnim dośw. w zakresie prowadzenia zajęć dyd.w
obszarze marketingu, autor min. 3 publikacji w zakresie p
2 gr x Min. mgr (zarządzanie, mar
roblematyki marketingowej lub osoba
16 h
keting
posiadająca min 3 letnie dośw. zaw. w obszarze marketin
gu, biegła znajomość j. ang.
Min. 3-letnim dośw. w zakresie prowadzenia zajęć dyd.w
obszarze marketingu, autor min. 3 publikacji w zakresie p
2 grx 12 Min. mgr (zarządzanie, mar
roblematyki marketingowej lub osoba
h
keting
posiadająca min 3 letnie dośw. zaw. w obszarze marketin
gu, biegła znajomość j. ang.

* w roku akademickim 2018/2019, w terminie od 10.2018 r do 02.2019 r. (w przypadku wskazanych przedmiotów:

język niemiecki oraz język hiszpański, w roku akademickim 2018/2019 od 10.2018 do 06.2019 oraz 2019/2020 od
10.2019 do 06.2020r.).
Za część przedmiotu postępowania rozumie się każdy odrębny przedmiot dydaktyczny wraz z:
a)
opracowaniem sylabusa do zajęć według wzoru obowiązującego w Uczelni, pod kierunkiem przedstawiciela
Zamawiającego (odrębny sylabus dla każdej z części zamówienia),
b)

przeprowadzeniem zajęć zgodnie z założonym harmonogramem,

c)

wystawieniem ocen po zakończeniu zajęć zgodnie z obowiązującą w Uczelni skalą ocen,

4

d)
przygotowaniem dokumentacji zajęć według wzorów przekazanych przez Zamawiającego
(w tym: dziennik zajęć, elektroniczne listy obecności i in.) oraz dostarczenie dokumentacji do biura projektu w
Akademii WSB,
e)
przygotowaniem materiałów dydaktycznych na wzorach prezentacji i listownikach przekazanych przez
Zamawiającego.
Realizacja przedmiotu zamówienia (poszczególnych przedmiotów) musi odpowiadać wymogom Regulaminu
Studiów.
D.

DODATKOWE WYMAGANIA

Zajęcia muszą być realizowane w języku angielskim.
Zajęcia będą się odbywać w roku akademickim 2018/2019, w terminie od 10.2018 r do 02.2019 r. (w przypadku
wskazanych przedmiotów: język niemiecki oraz język hiszpański, w roku akademickim 2018/2019 od 10.2018 do
06.2019 oraz 2019/2020 od 10.2019 do 06.2020r.), przy czym zajęcia będą się odbywały od wtorku do piątku, a
szczegółowy termin realizacji oraz specyfikacja związana z opracowaniem przedmiotów zostanie ustalona z
wyłonionymi Wykonawcami.
Wykonawca zobowiązany jest do informowania uczestników o tym, że zajęcia współfinansowane są ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
E. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Świadczenie usługi nastąpi zgodnie z ustalonym harmonogramem w okresie od 10.2018 r do 02.2019 r. (w przypadku
wskazanych przedmiotów: język niemiecki oraz język hiszpański, w roku akademickim 2018/2019 od 10.2018 do
06.2019 oraz 2019/2020 od 10.2019 do 06.2020r.), przy czym zajęcia będą się odbywały od wtorku do piątku, a
szczegółowy termin realizacji oraz specyfikacja związana z opracowaniem przedmiotów zostanie ustalona z
wyłonionymi Wykonawcami.
F. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udział w realizacji poszczególnych zajęć stanowiących przedmiot zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne nie
prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki
prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek
cywilnych, spełniające następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2)
posiadają
wiedzę
i
doświadczenie
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).

niezbędne

do

wykonania

zamówienia

(określone

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania
zawodowego,
dotyczy
wszystkich
form
zaangażowania
zawodowego,
w szczególności:
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku
pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem
wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
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b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia się czas
faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami
(o ile dotyczy).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania
zamówienia (określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia). Na potrzeby oceny przez Zamawiającego
spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Ofertą Załącznika 4 do
Zapytania ofertowego nr 3/2018/POWR.03.03.00-00-M087/16 oraz dyplomu, referencji lub innych dokumentów
potwierdzających posiadane doświadczenie. Brak złożenia załącznika oraz dokumentów skutkował będzie
odrzuceniem oferty.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Osoby lub firmy, które posiadają potencjał osobowy do
realizacji zamówienia. Na potrzeby oceny przez Zamawiającego spełnienia warunku udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Ofertą Załącznika 2 do Zapytania ofertowego nr
3/2018/POWR.03.03.00-00-M087/16. Brak złożenia załącznika skutkował będzie odrzuceniem oferty.
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli
dotyczy).
G. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

SKŁADANYCH

PRZEZ

Z
udziału
w
postępowaniu
wykluczone
są
podmioty
powiązane
osobowo
i
kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi
w
imieniu
Zamawiającego
czynności
związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 2 do Zapytania
ofertowego nr 3/2018/POWR.03.03.00-00-M087/16). Brak złożenia wyżej wymienionego załącznika skutkować
będzie odrzuceniem oferty.
H. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące elementy:
a) Wypełniony formularz Oferty (Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr 3/2018/POWR.03.03.00-00-M087/16),
b) Oświadczenia (Załącznik 2 do Zapytania ofertowego nr 3/2018/POWR.03.03.00-00-M087/16),
c) Zaparafowany wzór podstawowych postanowień umownych (Załącznik 3 do Zapytania ofertowego nr
3/2018/POWR.03.03.00-00-M087/16 ),
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d) CV wypełnione zgodnie z wzorem (Załącznik 4 do Zapytania ofertowego nr 3/2018/POWR.03.03.00-00-M087/16)
wraz z referencjami,
e) Kopia dyplomu uzyskania przez Wykonawcę stopnia naukowego lub tytułu zawodowego.
f) wymagane certyfikaty znajomości języka obcego lub dokument potwierdzający wymagane doświadczenie związane
z prowadzeniem zajęć dydaktycznych – referencje, opinie, świadectwa pracy lub oświadczenie o posiadanym
doświadczeniu dydaktycznym wraz z wykazem wymaganego doświadczenia.
Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
4. Oferta powinna zawierać cenę brutto.
5. Wskazana przez Oferenta cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania
zamówienia, a w szczególności podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie
społeczne
i
zdrowotne,
których
obowiązek
regulowania
wynika
z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez składającego ofertę, jak i Zamawiającego
(tj. płaca pracownika brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez Wykonawcę.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
11. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez
Wykonawcę.
12. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
13. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo
to,
w
formie
oryginału
lub
kopii
poświadczonej
za
zgodność
z oryginałem, musi zostać dołączone do oferty.
14. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub
złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
17. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez
Wykonawcę.
18. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny brutto w PLN.
19. Sporządzenie oferty w walucie innej niż PLN skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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20. Oferty niekompletne nie będą podlegać ocenie przez Zamawiającego.
21. Wszystkie dokumenty złożone w formie kopii/ksera/skanu muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę
22. Oferty niekompletne lub źle skonstruowane będą odrzucane.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- zostanie złożona po terminie,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w
załącznikach),
- koperta z ofertą na skutek nieoznaczenia jej w sposób wskazany w części L (termin i sposób złożenia oferty)
zostanie otwarta przed datą otwarcia ofert przez Komisję Zamawiającego powołaną do weryfikacji i oceny ofert.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym
osobom, niezaangażowanym w proces oceny i wyboru oferty.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień oraz z
dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do
udokumentowania.
I. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający oświadcza, iż wynagrodzenie na realizację zamówienia jest współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości zamówienia. Powodem mogą być wprowadzone
zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu.
6. Zajęcia muszą być realizowane w języku angielskim.
7. Zajęcia będą się odbywać w okresie od 10.2018 r do 02.2019 r. (w przypadku wskazanych przedmiotów: język
niemiecki oraz język hiszpański, w roku akademickim 2018/2019 od 10.2018 do 06.2019 oraz 2019/2020 od 10.2019
do 06.2020r.), przy czym zajęcia będą się odbywały od wtorku do piątku, a szczegółowy termin realizacji oraz
specyfikacja związana z opracowaniem przedmiotów zostanie ustalona z wyłonionymi Wykonawcami.
8. Zamawiający nie pokrywa dodatkowo kosztów dojazdu, zakwaterowania itp. kosztów Wykonawcy.
9. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie
przez Zamawiającego umowy z innym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę
punktów.
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10. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących
treści złożonych ofert.
11. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta wraz z podaniem skutków dokonania poprawek.
12. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
14. Wykonawca zapewni przestrzeganie polityki równych szans, w szczególności stosowanie języka równościowego
oraz uwzględnienie kwestii równości szans podczas realizacji zajęć.
15. Wykonawca zapewni rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
16. Wykonawca zobowiązuje się do osobistej realizacji przedmiotu zamówienia - dotyczy osoby fizycznej, w tym
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz wspólnika spółki cywilnej, w przypadku gdy Wykonawca
jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (ułomną osobą prawną)
zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia przez osobę wskazaną w ofercie.
17. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić
zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (tj. IŻ PO lub instytucję, do której IŻ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO)
na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
J. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub
„nie spełnia’, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium cena brutto za 1 godzinę prowadzenia zajęć – max. 70 pkt. (waga 70%);
Kryterium cena (waga 70 pkt.), gdzie:
Oferty zostaną ocenione przelicznikiem P = Cn/Co x 70 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenianej
2. Kryterium jakość/doświadczenie zawodowe i/ lub naukowe Oferenta w zakresie realizacji zajęć w zakresie
objętym zamówieniem – max. 30 pkt. (waga 30%).
Wartość punktowa przyznawana wg zasady:
 3-5 lat doświadczenia do dnia złożenia oferty – 15 pkt.
 Powyższej 5 lat doświadczenia do dnia złożenia oferty – 30 pkt.
Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt. Kryterium cena + Y pkt. Doświadczenie zawodowe = liczba uzyskanych pkt.
Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Łączna suma punktów otrzymana przez Wykonawcę
stanowić będzie sumę punktów uzyskanych za kryterium „Cena” i kryterium „Jakość/doświadczenie zawodowe i/ lub
naukowe”.
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Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który nie został wykluczony z postępowania i uzyska
największą liczbę punktów, a jego oferta nie zostanie odrzucona.
K. WYBÓR WYKONAWCY
1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
2. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy wybrana jako najkorzystniejsza będzie przewyższać zaplanowany budżet,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z tym Wykonawcą.
3. Gdy Zamawiający nie dojdzie do porozumienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający przystąpi do negocjacji z Wykonawcą/ami z kolejnych miejsc
z listy rankingowej.
4. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone oferty
otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, do złożenia ofert dodatkowych. Złożenie
oferty dodatkowej polegać będzie na przedstawieniu nowej propozycji cenowej, nie wyższej niż zaoferowana w
ofercie pierwotnej.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawcy odmówi podpisania umowy na realizację zamówienia, Zamawiający
wybierze Wykonawcę, który zajął kolejne (drugie) miejsce na liście rankingowej.
L. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT
Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 02.10.2018 r. do godz. 09:00 w
formie pisemnej na adres Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr
3/2018/POWR.03.03.00-00-M087/16 dotyczące wyboru wykładowców do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych
w języku angielskim dla studentów kierunku Zarządzanie, w roku akademickim 2018/2019, nie otwierać przed
dniem 02.10.2018 r. godz. 09:00”.
M. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoba uprawniona do komunikowania się z oferentami: Joanna Jabłonka, email: jjablonka@wsb.edu.pl
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
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