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Olsztyn, 8 października 2014  

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 

 

I. Zamawiający: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie 7 

2-dniowych (2 x 4 h) warsztatów dla studentów odbywających praktykę śródroczną 

w placówkach edukacyjnych (szkoły, przedszkola) w ramach projektu „Przez praktykę  

do zawodu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

 

Kod CPV: 80300000-4 (Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim) 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów dla studentów odbywających praktykę 

śródroczną w ramach projektu „Przez praktykę do zawodu”. 

 

1. Wymiar warsztatów: 7 warsztatów x 2 dni (2 x 4 h) 

2. Miejsce przeprowadzenia warsztatu: miejsca wskazane przez Zamawiającego (Olsztyn) 

3. Zakres szkolenia: przygotowanie studentów do odbywania praktyki śródrocznej, wprowadzenie 

merytoryczne do założeń praktyki, zapoznanie studentów z dokumentacją praktyk (dziennik 

praktyk, program praktyk), treści metodyczne przydatne studentom, omówienie i analiza 

modelowego programu praktyk, przygotowanie materiałów do przeprowadzenia szkolenia. 

4. Termin warsztatu: wskazany przez Zamawiającego, w terminie od 23 października 2014 do 30 

listopada 2014. 

5. Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w realizacji warsztatów (przynajmniej 1 

przeprowadzony warsztat), szczegółowa znajomość zagadnień związanych z praktyką 

śródroczną, doświadczenie w pracy akademickiej, doświadczenie w pracy ze studentami 

odbywającymi praktykę ciągłą w szkołach/przedszkolach bądź nauczycielami-opiekunami 

praktyk. 

6. Przewidywana liczba warsztatów: 7. 

7. Wykonawca może przedstawić ofertę obejmującą część bądź całość zamówienia.  

8. Wykonawca (osoba fizyczna) może zrealizować zlecenie samodzielnie bądź przy 

pomocy Podwykonawców 
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9. Forma umowy – umowa cywilnoprawna. 

 

3. Zamówienie składa się z 7 części. 

- część I (1 grupa 2x 4h) 

- część II (1 grupa 2x 4h) 

- część III (1 grupa 2x 4h) 

- część IV (1 grupa 2x 4h) 

- część V (1 grupa 2x 4h) 

- część VI (1 grupa 2x 4h) 

- część VII (1 grupa 2x 4h) 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na przeprowadzenie warsztatów.  

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bądź jego części bez podania 

przyczyny. 

 

Ofertę można składać: 

- na każdą wymienioną część  

- na kilka części 

- na wszystkie niżej wymienione części. 

 

Każda część zamówienia będzie rozpatrywana osobno. W przypadku niewyłonienia Zamawiającego 

zapytanie zostanie ponowione jedynie na te części, które nie zostały rozstrzygnięte. 

 

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy Podwykonawcy. 

 

III. Miejsce realizacji 

 

Warsztaty będą realizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta 

Olsztyn. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

 

23 października 2014 – 30 listopada 2014. Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 2 dni 

przed planowanym terminem warsztatów. 

 

V. Termin związania z ofertą: 30.11.2014. 

 

VI. W zamówieniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie niżej 

wymienione warunki:  
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Wymagania: wykształcenie wyższe pedagogiczne, doświadczenie w realizacji warsztatów 

(przynajmniej 1 przeprowadzony warsztat), szczegółowa znajomość zagadnień związanych z 

praktyką śródroczną, doświadczenie w pracy akademickiej, doświadczenie w pracy ze studentami 

odbywającymi praktykę ciągłą w szkołach/przedszkolach bądź nauczycielami-opiekunami praktyk. 

 

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego potwierdzające spełnianie ww. warunków 

przez Wykonawcę: 

1. załącznik nr 1- Formularz ofertowy; 

Oferty niespełniające wymagań, o których wyżej mowa, nie zostaną rozpatrzone.  

 

VII. Kryterium wyboru oferty: 

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym 

kryterium: cena – 100% 

2. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą 

całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

100
 C

 C

OB

N xP   

gdzie: 

CN – najniższa zaoferowana cena, 

    COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

       

 

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty: 

Oferty wraz z CV prosimy dostarczyć osobiście bądź przysyłać na adres: Biuro projektu „Przez 

praktykę do zawodu”, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 103, 10-725 Olsztyn, 

wns.praktyka@uwm.edu.pl. Dopuszcza się złożenie oferty w wersji elektronicznej do 21 

października  2014 do godz. 14.00. 

 

IX. Termin otwarcia ofert: 21 października 2014 r. o godz. 14.30.  

X.  Sposób przygotowania oferty:   

Na ofertę Wykonawcy składają się dokumenty: 

1. załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

UWAGA! Załącznik nr 1 musi zostać wypełniony na wzorze Zamawiającego. Brak Załącznika 

wyklucza ofertę. 
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XI. Osoby przygotowujące, prowadzące procedurę udzielania Zamówienia: 

   1. Marta Dąbkowska- Wilczek 

   2. Emilia Janowska 

XII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty  

 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy. 

 
XIII. Unieważnienie zapytania 

1.   Zamawiający zastrzega prawo do odwołania całości bądź części zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 

XIV. Osoba do kontaktów z Wykonawcami: 

Marek Melnyk,  tel. 89 524 61 74; adres e-mail: wns.praktyka@uwm.edu.pl   
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Załącznik nr 1 

Imię i nazwisko Wykonawcy …………………………………………………… ............................................................................................................................. . 

Adres Wykonawcy ………………………………………….…………... ..................................................................................................................................................  

e-mail ……………………………………………..…….…………... .......................................................................................................................................................................  

tel. ……………………………………………………..………………. ...........................................................................................................................................................................  

NIP.……………………………………………..…………… .....................................................................................................................................................................................  

– FORMULARZ OFERTY – 

 

Ja niżej podpisany w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2014 z dnia 8.10.2014 dotyczące: 

przeprowadzenie 2-dniowych (2 x 4 h) warsztatów dla studentów odbywających praktykę śródroczną  

w placówkach edukacyjnych (szkoły, przedszkola) w ramach projektu „Przez praktykę do zawodu” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składam 

ofertę na realizację zadania w całości/części (wskazać, na którą część) 

……………………………………………………………………… 

 

Nr części Cena 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

Niniejszym oferuję wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia: 

 Cena brutto …………………………………………………………………  

Słownie: (………………………………………………………………………………………………) 

Oświadczam, że: 

1. Dysponuję wykształceniem wyższym, odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, umożliwiającym 

przeprowadzenie warsztatów bądź dysponuję osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu; 

2. Posiadam/posiadają doświadczenie w postaci co najmniej jednego przeprowadzonego warsztatu oraz 

znają specyfikę praktyki śródrocznej. 

3. Jestem w stanie rzetelnie i terminowo zrealizować powierzone mi zamówienie. 

4. Wyżej podane ceny ofertowe uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

5. Zapoznałem się ze specyfikacją zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń. 

6. Uważam się za związanego z niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, to jest do dnia 30 listopada 2014 r.  

 

     ………………………………       ………………………………………… 

Miejscowość i data    podpis  


