Zapytanie ofertowe
realizowane w ramach zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu: „Kuźnia
Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej”Działanie 4.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” - Program Operacyjny
Kapitał Ludzki (dalej: Projekt)
1. Zamawiający.
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Tel.: 22 489 64 90
Fax: 22 489 64 91
2. Postanowienia ogólne.

2.1.
2.2.
2.3.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności w
ramach projektów PO KL
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru
oferty.

3. Opis Przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań polegająca na realizacji usług edukacyjnych i
szkoleniowych ( kod CPV 80000000-4)
3.1. Szczegółowy zakres zamówienia:

Zakres zamówienia
•

•

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Praktyczne
wykorzystanie komputera i Internetu, w pracy i w domu” w
wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Szkolenie przeznaczone
będzie wyłącznie dla kobiet oraz ma na celu zdobycie nowej
wiedzy i kwalifikacji z zakresu technologii ICT.
Przygotowanie szczegółowego programu powyższego szkolenia

Termin oraz warunki
wykonania zamówienia:
•

5-27/11/2011*

•

umowa o dzieło

•

Wynagrodzenie
brutto
za
zrealizowanie
szkolenia: 240 zł/h
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•

•

Przygotowanie interaktywnego podręcznika multimedialnego,
umożliwiający uczestnikom samokształcenie z uwzględnieniem
wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3.2.
3.3.

•

Wynagrodzenie
brutto
za
przygotowanie
szczegółowego
programu szkolenia
2 375zł
Wynagrodzenie
brutto
za
przygotowanie
podręcznika
multimedialnego:
12 750zł

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani
wariantowych.
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia będzie przekazany
bezpośrednio przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
*W razie przypadków losowych zarówno zamawiający jak i wykonawca mogą
uzgodnić inny termin wykonania zamówienia. Zmiana terminu zamówienia musi
być zaakceptowana przez obydwie strony.

4. Warunki wymagane od wykonawców.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
4.1 Posiadają wykształcenie
telekomunikacja.

wyższe

magisterskie-kierunek

informatyka

lub

4.2 Posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu technologii Internetu,
multimediów oraz grafiki komputerowej w ostatnich trzech latach przed upływem
terminu składania ofert wymiarze minimum 400h w tym w prowadzeniu zajęć w
formule e-learning w wymiarze minimum 100h.
4.3 Są autorami lub współautorami co najmniej dwóch podręczników multimedialnych
o tematyce objętej przedmiotem zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert:
5.1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu technologii Internetu,
multimediów oraz grafiki komputerowej w ostatnich trzech latach przed
upływem terminu składania ofert – waga 50%. W tym kryterium Zamawiający
weźmie pod uwagę zrealizowaną ilość godzin przeprowadzonych zajęć. Wykonawcy
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zostaną ocenieni według wzoru: ilość zrealizowanych godzin przez ocenianego
wykonawcę/najwyższa wykazana ilość w postępowaniu x 50 pkt, maksymalna ilość
punktów w tym kryterium – 50.

5.2. Ilość opracowanych/współopracowanych podręczników multimedialnych –
waga 50%. W tym kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę ilość opracowanych/
współopracowanych podręczników multimedialnych. Wykonawcy zostaną ocenieni
według
wzoru:
ilość
opracowanych/współopracowanych
podręczników
multimedialnych przez ocenianego wykonawcę/największa wykazana ilość w
postępowaniu x 50 pkt, maksymalna ilość punktów w tym kryterium- 50.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt biorąc pod uwagę wszystkie kryteria
oceny ofert. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska
największą liczbę punktów.
6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
6.1 Wykonawca składa ofertę przedkładając informację na temat wykształcenia oraz
doświadczenia będącego przedmiotem niniejszego zapytania na wzorze CV
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
6.2 Ofertę należy przygotować w języku polskim oraz przesłać w formie elektronicznej
na adres: wjakubowska@wwsi.edu.pl do dnia 16 września do godziny 11.00 . W
tytule wiadomości proszę umieścić zapis „Odpowiedz na zapytanie ofertowe na
przeprowadzenie i przygotowanie szkolenia „Praktyczne wykorzystanie komputera
i Internetu, w pracy i w domu” .
7. Inne istotnie warunki zamówienia
7.1 „Autorskie treści dydaktyczne” wykonane na podstawie niniejszego zapytania będą
miały charakter utworu autorskiego („Utwór”) i podlegają przepisom ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.
904 z późn. zm.) („Prawo autorskie”).
7.2 Zamawiający nabędzie prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych

w ramach zaoferowanej ceny. Pola eksploatacji zostaną dookreślone w umowie
zawieranej z wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia.
7.3 Miejscem wykonywania dzieła jest siedziba Warszawskiej Wyższej Szkoły
Informatyki w Warszawie.
7.4 Płatności będą następowały po zrealizowaniu każdej z pozycji znajdujących się w
zakresie zamówienia.
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7.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia informacji
na temat ewentualnego zatrudnienia w innych projektach realizowanych ze środków
Unii Europejskiej.
Usługa będzie rozliczana w ramach projektu „Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT
dla osób spoza społeczności akademickiej” współfinansowanego ze środków UE.
Zapraszamy do składania ofert.
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