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ZAPYTANIE OFERTOWE
W zamówieniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy prowadzą statutową działalność
w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli i spełniają warunki określone
w zapytaniu ofertowym.
(Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na:
1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
Organizacja studiów podyplomowych „Programowanie w szkole –zwiększenie kompetencji
kluczowych nauczycieli w zakresie ICT”- dla czynnych zawodowo nauczycieli
z województwa podkarpackiego w liczbie 20 osób, z dofinansowaniem dla poszczególnych
uczestników.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1 wynosi 1000,00 zł brutto za osobę.
3. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry.
4. Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r. Rozpoczęcie realizacji
zamówienia musi nastąpić do dnia 30 listopada 2017 r.
5. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych.
6. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji studiów
podyplomowych na kierunku przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym
do realizacji zamówienia.
8. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym z wykształceniem,
doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
9. Wykonawca w załączeniu do oferty składa program studiów podyplomowych, na które
składa ofertę.
10. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym „Formularzu oferty”.
11. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową za 1 uczestnika, wyrażoną jako cena netto i
brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia
oferty.
12. Kryterium oceny ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści składanych ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
będzie kierował się poniższymi kryteriami przypisując im odpowiednie wagi procentowe. Za
ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów (P)
obliczonych według wzoru:
P=A+B
A – Liczba punktów kryterium: Cena
B - Liczba punktów kryterium: Tytuł/stopień kadry dydaktycznej
1) Cena - 40 %
Maksymalna liczba punktów za to kryterium – 40 pkt.

cena studiów podyplomowych za jednego uczestnika oferty z najniższą ceną
A = ---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 40
cena studiów podyplomowych za jednego uczestnika oferty ocenianej
2) Tytuł/stopień kadry dydaktycznej – 60%
Maksymalna liczba punktów za to kryterium – 60 pkt.
Ocena oferty w kryterium zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:
suma punktów przyznanych za to kryterium w ofercie ocenianej
C= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 60
suma punktów przyznanych ofercie posiadającej najwyższą liczbę punktów za to kryterium

Suma punktów przyznawanych w ofercie ocenianej zostanie obliczona poprzez zsumowanie
punktów przyznanych poszczególnym wykładowcom prowadzącym studia i podzielenie ich
przez łączną liczbę wykładowców prowadzących studia.
TYTUŁ/STOPIEŃ KADRY DYDAKTYCZNEJ

magister
doktor
doktor habilitowany
profesor

LICZBA PRZYZNAWANYCH PUNKTÓW

1 pkt
3 pkt
4 pkt
5 pkt

13. Najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14. Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym
opakowaniu z napisem „OFERTA” i tytułem postępowania lub podobnym napisem
dostatecznie
wyróżniającym
ofertę
spośród
korespondencji
wpływającej

do zamawiającego oraz z nazwą, dokładnym adresem wraz z numerami telefonów
wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla).
15. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów do dnia 18 sierpnia 2017 r. Dla
ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data ich dostarczenia do
siedziby Zamawiającego.
16. Warunki płatności - płatne przelewem w terminie 21 dni od daty wystawienia rachunku.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Mariola Kiełboń, tel. kontaktowy 17 867-11-19, e-mail: mkielbon@ko.rzeszow.pl

Znak sprawy ……………………

FORMULARZ OFERTY
Nazwa zamówienia
………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………......
przedmiot zamówienia

1. Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa …………………………………………………………………....................................
Adres………………………………………………………………………………..................
Nr telefonu/faksu ……………………………………………………………………...............
NIP …………………………………………………………………………………………….
REGON ………………………………………………………………………………………..
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena jednostkowa za jednego uczestnika netto: ………………….…… zł
Podatek Vat: ……………………….………………. zł
Cena jednostkowa za jednego uczestnika brutto: ……………………… zł.
(słownie brutto:………………………………...…………………………...………….... zł.)
3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych.
4. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji studiów
podyplomowych na kierunku do którego składam ofertę.
W celu oceny spełniania wymagań w zakresie doświadczenia Wykonawcy określonych przez
Zamawiającego przedstawiam liczbę edycji studiów podyplomowych, na kierunku na który
składam ofertę, zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat.
Nazwa kierunku studiów podyplomowych

Liczba edycji,
zrealizowanych w ciągu
ostatnich 5 lat

5. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrowym
z wykształceniem, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

6. W celu oceny spełniania wymagań w zakresie tytuł/stopień kadry dydaktycznej Wykonawcy
określonych przez Zamawiającego przedstawiam wykaz kadry dydaktycznej, która będzie
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Lp.

Imię i nazwisko
osoby prowadzącej
wykłady
(ćwiczenia itp.)

Posiadane
Posiadany tytuł
wykształcenie
(stopień)
(ukończone)
naukowy/zawodowy
Proszę wskazać
tj. magister, doktor,
nazwę uczelni,
doktor habilitowany,
wydziału, kierunku
profesor

Nazwa
prowadzonych zajęć
(z oznaczeniem czy
jest to wykład, czy
ćwiczenia itp.)

1

7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
8. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego.
9. Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r. Rozpoczęcie realizacji
zamówienia musi nastąpić do dnia 30 listopada 2017 r.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- program studiów podyplomowych.

………………………..
miejscowość, data

…………..………………………….............
podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych
do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem

