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ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Cieplaka 1c, tel.(32) 262 28 05; fax. (32) 295 93 44; www.wsb.edu.pl

2. Postanowienia ogólne:
2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności
stosowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu termin
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się
niezwłocznie wszystkim Zleceniobiorcom, do których zostało wystosowane Zapytanie ofertowe
i są one wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której
zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Przedmiot zamówienia:
3.1. Zatrudnienie wykładowcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wykonania prac
dotyczących uzyskania przez Słuchaczy studiów podyplomowych zaliczenia egzaminu
z prowadzonego przedmiotu, a w szczególności: przygotowanie sylabusów, przygotowanie pytań
do egzaminu, przeprowadzenie zaliczenia egzaminu, przeprowadzenie wpisu ocen do systemu
teleinformatycznego funkcjonującego na Uczelni w terminie do 7 dni od daty
zaliczenia/egzaminu, a także przekazywania po każdych zajęciach podpisanych list obecności;
Zadanie 1
Prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce „Źródła wiedzy o controllingu strategicznym i
operacyjnym” – 16 godzin dydaktycznych
Wymagania niezbędne:
1. Wiedza, doświadczenie w zakresie controllingu
2. Udokumentowane osiągnięcia w wdrożeniach projektów doradczych w zakresie
nowoczesnych systemów zarządzania operacyjnego i strategicznego
3. Udokumentowany dorobek publikacji odpowiadające (lub zbliżone) prowadzonym zajęciom
4. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach I i II
stopnia, studiach podyplomowych, szkoleń i wystąpień biznesowych
5. Stopień naukowy minimum doktora
Zadanie 2
Prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce „Modele rachunku kosztów” – 8 godzin dydaktycznych
Wymagania niezbędne:
1. Wiedza, doświadczenie w zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstw
2. Udokumentowany dorobek publikacji odpowiadające (lub zbliżone) prowadzonym zajęciom
3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach I i II
stopnia, studiach podyplomowych, szkoleń i wystąpień biznesowych
4. Stopień naukowy minimum doktora
Zadanie 3
Prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce „Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwie” –
8godzin dydaktycznych
Wymagania niezbędne:
1. Wiedza, doświadczenie w zakresie rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu
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2. Udokumentowany dorobek publikacji odpowiadające (lub zbliżone) prowadzonym zajęciom
3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach I i II
stopnia, studiach podyplomowych, szkoleń i wystąpień biznesowych
4. Stopień naukowy doktora
Zadanie 4
Prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce „Sprawozdawczość finansowa jako platforma
informacyjna controllingu” – 12 godzin dydaktycznych
Wymagania niezbędne:
1. Wiedza, doświadczenie w zakresie rachunkowości finansowej, prowadzenia ksiąg
rachunkowych przedsiębiorstw
2. Udokumentowany dorobek publikacji odpowiadające (lub zbliżone) prowadzonym zajęciom
3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach I i II
stopnia, studiach podyplomowych, szkoleń i wystąpień biznesowych
4. Stopień naukowy minimum doktora
Zadanie 5
Prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce „Rachunek kosztów działań (ABCM)” – 8 godzin
dydaktycznych
Wymagania niezbędne:
1. Wiedza, doświadczenie w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej
2. Udokumentowany dorobek publikacji odpowiadające (lub zbliżone) prowadzonym zajęciom
3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach I i II
stopnia, studiach podyplomowych, szkoleń i wystąpień biznesowych
4. Stopień naukowy minimum doktora
Zadanie 6
Prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce „Controlling projektu” – 8 godzin dydaktycznych
Wymagania niezbędne:
1. Wiedza, doświadczenie w zakresie zarządzania projektami
2. Udokumentowany dorobek publikacji odpowiadające (lub zbliżone) prowadzonym zajęciom
3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach I i II
stopnia, studiach podyplomowych, szkoleń i wystąpień biznesowych
4. Stopień naukowy minimum doktora
Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej współfinansowane będzie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przy realizacji projektu pn.
„Inwestycja w nowoczesną wiedzę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 4.1.1.
3.2. Zamówienie zostało opisane następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień:
80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim.
Wybrany Wykonawca zostanie zobowiązany do przekazywania raportów na temat obecności
oraz aktywności Uczestników projektu w czasie trwania zajęć.
Usługi świadczone będą:
- zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3.3 Zajęcia będą realizowane w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
ul. Cieplaka 1 c
3.4 Jedna godzina zajęć dotyczy godziny „dydaktycznej” (tj. 45 minut z 15 minutową przerwą).
3.5 Zajęcia będą organizowane w okresie październik 2011r. – marzec 2012r.
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3.6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zajęcia. Każdy
Oferent może złożyć oferty na dowolną ilość zadań.
3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.

Kryterium oceny ofert:
Cena – 100%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie
Zapytania Ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu zadań w poszczególnych etapach
realizacji projektu.
6. Zawartość oferty:
6.1.Cena brutto usługi za jedną godzinę dydaktyczną (45 minut) zajęć dydaktycznych.
6.2 Wypełniony formularz oferty złożony w formie oryginału (Załącznik 1),
6.3 Wypełnione i podpisane C.V. wg załączonego wzoru (Załącznik 2),
6.4 Kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego poświadczona za zgodność z oryginałem przez
osobę składającą ofertę.
6.5 Kopia certyfikatu (jeśli wymagana w danym zadaniu)
6.6 Oferta musi być podpisana przez osobę składającą ofertę.
6.7 Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego
wymagających, będzie miał prawo żądać od osoby składającej ofertę wyjaśnień dotyczących treści
złożonych dokumentów i treści oferty.
5.

7 Dostarczenie dokumentów:
7.1. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:
1) nazwę i adres Zamawiającego:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c
2) nazwę zamówienia:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych: kierunek „Controlling i
audit w przedsiębiorstwie”
3) Imię i nazwisko, dokładny adres Zleceniobiorcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia
4) adnotację: Nie otwierać przed dniem 17.10.2011r. do godz. 10.00
7.2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
7.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2011r. na posiedzeniu zamkniętym.
Nie przewidziano możliwości zapoznania się z zawartością ofert dla osób postronnych.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego ze Zleceniobiorcami
8.1.Jeśli Zamawiający lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
8.2. Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego pisemnie lub mailowo o wyjaśnienie treści
Zapytania ofertowego nie później niż 48 godzin przed ostatecznym terminem złożenia oferty.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień.
8.3.Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim potencjalnym Oferentom,
którym doręczono Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego.
9.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Zleceniobiorcami.
Do bezpośredniego kontaktowania się z Zleceniobiorcami wyznaczono osobę:
Marta Czubrowska, tel. 32 295 93 95.
11. Termin związania ofertą.
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Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
ZAŁĄCZNIKI (wzory formularzy)
1 - Oferta
2 – Wzór CV

