Leżajsk, dn. 25.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe
Dotyczące naboru pracownika naukowego uczelni wyższej do przeprowadzenia
specjalistycznych warsztatów dla uczniów i nauczycieli
Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum Nr 2
w Leżajsku

Powiat Leżajski/Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego /Technikum Nr 2 w Leżajsku
zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie warsztatów przez pracownika naukowego
uczelni wyższej w ramach realizacji projektu pt.: „ „Spedytor na maksa!”.
Oferta służy do rozeznania rynku , oszacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz
wyboru pracownika naukowego , który zaoferuje najkorzystniejsze warunki przeprowadzenia
warsztatów mających na celu: zdobycie przez 75 uczniów oraz 4 nauczycieli kształcenia
zawodowego
uczestniczących
w
projekcie:
kompetencji
społecznych
i uniwersalnych, niezbędnych w pracy spedytora - współpraca w zespole pracowniczym,
podział ról, odpowiedzialność za wyznaczone cele i zadania oraz trafność i szybkość
podejmowania decyzji spedytorskich pod presją czasu.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działanie nr 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr projektu: RPPK.09.04.00-180001/19.
Celem głównym projektu jest m.in. podwyższenie przez 79 uczestników projektu
kompetencji kluczowych, społecznych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do pracy
w zawodzie spedytor.
I. Przedmiot zamówienia:
1. Specjalistyczne warsztaty praktyczne z zakresu: kształtowani kompetencji społecznych
i uniwersalnych, niezbędnych w pracy spedytora - współpraca w zespole
pracowniczym, podział ról, odpowiedzialność za wyznaczone cele i zadania oraz
trafność i szybkość podejmowania decyzji spedytorskich pod presją czasu.
Program warsztatów powinien zawierać:
Powinien być zgodny z tematyką oraz powinien zagwarantować osiągnięcie celów
założonych w zakresie tematycznym.
2. Planowany termin realizacji warsztatów: październik – listopad 2020 r, maj
i październik 2021 r. oraz maj i czerwiec 2022 r. (dokładne daty do ustalenia
z Zamawiającym).

3. Czas trwania warsztatów – w każdym roku, tj.

w 2020, 2021 i 2022 r. po

2 czterogodzinne warsztaty (w sumie 6 warsztatów po 4 godziny na przestrzeni 3 lat,
czyli 2 warsztaty w danym roku).
4. Liczba grup każdego warsztatu praktycznego: 3 grupy.
Każda grupa bierze udział w 2 warsztatach w danym roku, tj. w
uczniów i

2020 – 1 grupa 25

2 nauczycieli, w 2021 - 1 grupa licząca 25 uczniów i nauczyciel; w 2022 –

1 grupa w składzie 25 uczniów i nauczyciel.
5. Łączna liczba godzin do przeprowadzenia warsztatów: w 2020, 2021 i 2022 roku
po 8 godzin (w sumie 24 godziny)
6. Miejsce realizacji warsztatów: wyposażona sala warsztatowa uczelni wyższej
w odległości max. 60 km od siedziby Zamawiającego
7. Liczba pracowników naukowych do przeprowadzenia warsztatów – 1.
II. Kryteria wyboru praktyków do przeprowadzenia warsztatów:
1. Cena jednostkowa za przeprowadzenie 1 godziny warsztatów: 60%
2. Doświadczenie w realizacji warsztatów projektowych o podobnej tematyce
w ostatnich 2 latach (m.in. 1 przeprowadzone warsztaty potwierdzone na podstawie
oświadczenia): 20%
3. Zgodność lub podobieństwo zakresu tematycznego

prowadzonych zajęć na Uczelni

z tematyką warsztatów (potwierdzone na podstawie oświadczenia): 10%
4. Publikacje własnego autorstwa o tematyce podobnej lub powiązanej z tematyką
prowadzonych warsztatów (potwierdzone na podstawie oświadczenia): 10%
III. Sposób oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej:
1. Nazwa kryterium: cena
Punktacja od 0 do 60 pkt.
Waga kryterium: 60%
Wyliczenie punktacji będzie odbywać się w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt., pozostałe oferty będą punktowane według wzoru:
cena oferty z najniższą ceną / cena rozpatrywanej oferty x 60 pkt
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 60 punktów.
2. Nazwa kryterium: Doświadczenie w zakresie realizowania warsztatów projektowych
o podobnej tematyce.

Punktacja od 0 do 20 pkt
Waga kryterium: 20%
TAK – otrzyma 20 punktów
NIE – otrzyma 0 punktów
3. Nazwa kryterium: Zgodność lub podobieństwo zakresu tematycznego prowadzonych
zajęć na Uczelni z tematyką warsztatów:
Punktacja 0 lub 10 pkt.
Waga kryterium: 10%
TAK – otrzyma 10 punktów
NIE – otrzyma 0 punktów
4. Nazwa kryterium: Publikacje własnego autorstwa o pokrewne tematyce prowadzonych
warsztatów.
Punktacja 0 lub 10 pkt.
Waga kryterium: 10%
TAK – otrzyma 10 punktów
NIE – otrzyma 0 punktów
Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą, jeżeli będzie spełniała wymogi formalne,
tj. oferent posiada stopień doktora i pracuje na uczelni wyższej i dostarczy z ofertą
tematyczny program warsztatów oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych
w ramach ustalonych kryteriów.
Cena oferty brutto podana w PLN cyframi i słownie
Maksymalna ilość pkt za spełnienie kryteriów oceny wynosi 100 pkt.
IV Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
2. Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty:
-Formularz ofertowy - załącznik nr 1
- Opracowany program warsztatów zgodny z tematyką
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- została złożona po terminie składania ofert, określonym w niniejszym zapytaniu.
V. Forma zatrudnienia – stosunek cywilno-prawny:
Umowa zlecenie na przeprowadzenie praktycznych warsztatów z zakresu kształtowania
kompetencji społecznych i uniwersalnych, niezbędnych w pracy spedytora w poszczególnych
latach obowiązywania projektu
IV. Wymagania niezbędne:
1. Minimalny stopień naukowy - doktor.
2. Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
3. Zatrudnienie na uczelni wyższej.
3. Zgodność programu warsztatów z tematyką warsztatów określoną w zapytaniu ofertowym.
1. Miejsce składania ofert:
Ofertę prosimy sporządzić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oraz załączyć
proponowany

program

zgodny

z

tematyką

warsztatów

i

przesłać

na

adres

e-mail: ulaszyszka@interia.pl lub iwonadlugon@o2.pl lub pocztą na adres: Zespół Szkół
Licealnych/ technikum Nr 2

im. B. Chrobrego w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 6,

37-300 Leżajsk, z dopiskiem: pok.49 (biuro projektu).
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę (tj. przedstawiciela
Wyższej Uczelni).
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty,
uprzednio podpisane przez uprawnione osoby.
3. Termin składania/ przesłania oferty: do dnia 15.04.2020 r. do godz. 14.00.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim
5. Osoby do kontaktu: Urszula Szyszka e-mail: ulaszyszka@interia.pl tel. 607 090 255 lub
Iwona Długoń e-mail: iwonadlugon@o2.pl tel. 697772067
Cena oferty brutto powinna uwzględniać cenę za 1 godzinę warsztatów i zawierać wszystkie
koszty przeprowadzenia warsztatów, w tym: przygotowania, organizacji warunków
lokalowych (np. wynajęcie sali) i przeprowadzenia warsztatów.

Załączniki:
Formularz ofertowy – zał. nr 1

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy
Miejscowość, data: ………………………………………

Dane Oferenta/przedstawiciela Wyższej Uczelni
Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………….
Tel.: ……………………………………………………………………………………………..
Nazwa Wyższej Uczelni - miejsce pracy .....................................................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze pracownika naukowego do prowadzenia
warsztatów projektowych z dnia 24-03-2020roku:
1. Oferuję przeprowadzenie na Uczelni Wyższej praktycznych warsztatów zgodnie
z opracowanym programem i warunkami zamówienia.
2. Proponuję stawkę jednostkową brutto za 1 godzinę warsztatów …………………… zł
słownie (…………………………………………………………. zł). Stawka zawiera
wszystkie koszty związane z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem
warsztatów.
3. Oświadczam, iż w okresie 2 ostatnich lat zrealizowałem/am min. 1 warsztaty
projektowe o podobnej tematyce: TAK / NIE (podkreśl właściwy wariant)
4. Oświadczam, iż tematyka prowadzonych przeze mnie zajęć na Uczelni jest zgodna lub
podobna z tematyką warsztatów: TAK / NIE (podkreśl właściwy wariant)
5. Oświadczam, iż posiadam w swoim dorobku zawodowym publikacje własnego
autorstwa o tematyce podobnej lub powiązanej z tematyką prowadzonych warsztatów
TAK / NIE (podkreśl właściwy wariant).
6. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki niezbędne wymienione w ogłoszeniu do
prowadzenia specjalistycznych praktycznych warsztatów.
7. W załączeniu przedkładam proponowany program warsztatów zgodny z tematyką
określoną w zapytaniu ofertowym.
.........…………………………………………..

Podpis Oferenta/przedstawiciela Wyższej Uczelni

