Załącznik nr 5 do Procedury

Rzeszów, dnia 18.10.2012

Wykonawca:
………………………………………
……………………………………….
Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Zaprasza do złożenia oferty na:
Opis i zakres przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu anglojęzycznego Fundamentals of

Economics Processes
Termin realizacji zamówienia: do 17.12.2012
Wymagany min. okres gwarancji: n/d
Warunki płatności: przelew
Inne wymagania, dotyczące przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego
Ofertę należy złożyć:
Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu, 35-959 Rzeszów, Aleja Rejtana 16a, pok.66.
Termin złożenia oferty: do 25.10.2012r.
e-mail: kotula@univ.rzeszow.pl
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Kazimiera Kotula nr tel. 608460653
Sposób przygotowania oferty:
W treści oferty należy podać:
1. nazwę i adres Wykonawcy,
2. cenę brutto-brutto realizacji zamówienia,
3. termin realizacji,
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za
najkorzystniejszą,
2. Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
3. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie
………………………………….
Podpis kierownika jednostki
zamawiającej

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 18.10.2012

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenia zajęć z przedmiotu Fundamentals of Economic Processes
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu anglojęzycznego Fundamentals
of Economic Processes
a) w roku 2012, przewidywany termin: październik - grudzień
b) dla studentów Wydziału Ekonomii, w liczbie godzin 30, zgodnie z sylabusem.
c) Przygotowanie szczegółowego sylabusu przedmiotu. Wykonawca dostarczy sylabus najpóźniej do 7
dni przed rozpoczęciem zajęć do Koordynatora zadania 6 do Biura Projektu.
d) Dodatkowe wymagania:
• Wykonawca sprawdza listy obecności każdego dnia zajęć, listy obecności wg wzoru podanego
przez Zamawiającego,
• Wykonawca prowadzi dziennik zajęć - dziennik zajęć wg wzoru podanego przez Zamawiającego
• Wykonawca informuje uczestników zajęć o współfinansowaniu zajęć ze środków EFS wg
otrzymanej od Zamawiającego instrukcji,
• Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru,
• Wykonawca osobiście przekazuje pełną dokumentację tj. listy obecności, dziennik zajęć,
rachunek/faktura i inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy, do
Koordynatora zadania 6 do Biura projektu w terminie do 7 dni od wykonania zajęć,
• Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych
problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji
umowy oraz zgłaszanie propozycji rozwiązań,
2. Termin realizacji usługi: Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy najpóźniej do
17.12.2012 Przewidywany termin realizacji zajęć październik - grudzień 2012. Zamawiający ma
możliwość zmiany terminu realizacji zajęć.
W przypadku nie zebrania się grupy, w liczbie średnio 15 osób, w określonym
harmonogramem terminie, Zamawiający może ustalić kolejny termin realizacji zamówienia
lub poinformować Wykonawcę o rezygnacji z realizacji zajęć. Za niezrealizowany kurs
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.
Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Rzeszowski. Zamawiający zapewnia salę do
przeprowadzenia zajęć.
3. Realizacja zajęć
Wszystkie materiały, prezentacje itp. powinny zawierać na jednym z pierwszych slajdów/stron
informację, iż usługa, w ramach której jest realizowane szkolenie, wdrażana jest na zlecenie
Zamawiającego oraz finansowana przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
wraz odpowiednią wizualizacją zgodną z wymogami POKL (wzór zostanie przekazany przez
Zamawiającego).
4. Wymagania organizacyjne dotyczące prowadzenia zajęć
Podczas realizacji każdych zajęć Wykonawca musi zapewnić:
a) Prowadzenie dziennika zajęć zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego wzorem,
harmonogram zajęć,
b) Fakt uczestnictwa w każdym dniu zajęć musi zostać potwierdzony przez uczestnika
własnoręcznym podpisem, złożonym na przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego liście
obecności, oraz podpisany własnoręcznym podpisem nauczyciela potwierdzającym dane
zawarte na liście,
c) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy obecnych uczestników
zajęć.
Oryginały
list
obecności,
dzienników
ma
dostarczyć
wraz

z rachunkiem za wykonaną usługę. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonaną
usługę jest dostarczenie rachunku wraz z kompletną dokumentacją zajęć (dzienniki,
listy obecności itp.)
d) Wykonawca wystawi rachunek po realizacji całości zlecenia
5.
-

-

Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać:
Co najmniej wykształcenie wyższe (magisterskie) ekonomiczne, dopuszczalne jest posiadanie
wykształcenia wyższego (magisterskiego) ze studiami podyplomowymi ekonomicznymi.
Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy akademickiej
udokumentowane zaświadczeniem z miejsca pracy lub studium doktoranckiego,
Wykonawca wykaże doświadczenie praktyczne związane z realizowanym przedmiotem w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli działalność jest krótsza w tym
okresie,
Wykonawca wykaże posiadanie dorobku naukowego w języku angielskim,
posiadać biegłą umiejętność obsługi komputera, rzutnika multimedialnego oraz tablicy interaktywnej
(Qomo QWB 300 i QWB 100 WS),
być dyspozycyjnym w zakresie dostosowania się do terminów zajęć spójnych z programami
studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii.

Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących
kryteriów:
- CENA
- 30 %,
- WYKSZTAŁCENIE
- 30 %
- DOROBEK NAUKOWY (PUBLIKACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
- 20 %
-DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE (UDOKUMENTOWANA PRACA ZE STUDENTAMI, DOŚWIADCZENIE
PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZOWANYM PRZEDMIOTEM
- 20%
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania w danym kryterium otrzyma maksymalną liczbę
punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Suma punktów uzyskana, w każdym z kryteriów
będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty.
Sposób oceniania ofert:
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru.
a) Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

C=

najniższa cena brutto w zbiorze ofert
cena brutto oferty badanej

x 100 x waga kryterium (0,3)

b) Wykształcenie:
Przy założeniu, że Wykonawca otrzymuje następującą liczbę punktów za wykształcenie:
Profesor, doktor habilitowany – 1 pkt
Doktor – 0,5 pkt
Magister – 0,2 pkt

W=

liczba punktów otrzymana za wykształcenie

x 100 x waga kryterium (0,3)

c) Dorobek naukowy (publikacje w języku angielskim)
liczba publikacji w ofercie badanej
x 100 x waga kryterium (0,2)
maksymalna liczba publikacji w zbiorze ofert
d) Doświadczenie praktyczne (udokumentowana praca ze studentami, doświadczenie praktyczne
związane z realizowanym przedmiotem)
P=

D
=

Uczelnia- liczba lat pracy w
ofercie badanej
Maksymalny okres pracy na
Uczelni w zbiorze ofert

+

Doświadczenie praktyczne związane z
realizowanym przedmiotem
Doświadczenie praktyczne zw. z
realizowanym przedmiotem w zbiorze
ofert

X 100 x
waga
kryterium
(0,2)

d) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników w danym kryterium do dwóch miejsc

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 18.10.2012r.

Rzeszów dn. …………………….…….

Wycena usługi

Przedmiotem wyceny jest:
Stawka za godzinę szkoleniową prowadzenia zajęć w języku angielskim z przedmiotu: Fundamentals of

Economics Processes dla studentów Wydziału Ekonomii. Czas trwania kursu 30 godzin. Opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 2 do wyceny.
Potencjalny usługodawca:
Imię i nazwisko (nazwa firmy) …………………………………………………………………………………………………………………..…………
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontakt ………………….………………………………………………………………………………………………………...…………………………………

Wycena usługi (brutto/brutto):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..)

……………………………………………………….
Podpis osoby wyceniającej

