Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kraków, dnia 26 kwietnia 2017
Zapytanie ofertowe
na udział w przygotowaniu modyfikacji kursu „Ocena oddziaływania inwestycji na
środowisko ” dla studentów kierunku biologia UJ II stopnia

na potrzeby realizacji projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego „Sprostać oczekiwaniom pracodawców!
Dostosowanie programów kształcenia kierunków II stopnia UJ: biologia, zarzadzanie zasobami przyrody,
ecology and evolution, do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego” nr umowy o dofinansowanie projektu:
POWR.03.01.00-00-N137/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”
I.
Zamawiający:
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270
Nazwa jednostki wykonującej zadanie:
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
II.

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o
wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Podstawą wszczęcia
niniejszego postępowania są obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
III.

Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmian (modyfikacji) dla kursu „Ocena oddziaływania inwestycji
na środowisko ” przez przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego w zakresie efektów kształcenia
odpowiadających potrzebom przyszłych pracodawców (otoczenia społeczno-gospodarczego) i/lub udział w
prowadzeniu zajęć.
Przedstawiciel weźmie udział w przygotowaniu modyfikacji (orientacyjna liczba godzin - 15) i/lub prowadzeniu
zajęć (orientacyjna liczba godzin dydaktycznych 5; 1 godzina dydaktyczna jest równa 45 minutom zegarowym).
Pod pojęciem przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego rozumie się osobę mającą doświadczenie
zawodowe w branży Life Science i /lub będącą przedstawicielem pracodawcy zatrudniającego absolwentów
kierunków biologicznych i/lub będącą przedstawicielem podmiotu będącego potencjalnym pracodawcą
absolwentów kierunków biologicznych (przykłady kierunków biologicznych: biologia, zarządzane zasobami
przyrody, ochrona środowiska, antropologia, neurobiologia, biochemia, ochrona przyrody, ekologia)

Celem kursu „Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko” jest zapoznanie studentów z procedurą
oceny inwestycji na środowisko jako jedną z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska
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w procesie zrównoważonego rozwoju. Od pracodawcy oczekujemy zazangażowania w zaplanowanie
merytorycznej części kursu, tak aby kurs jak najlepiej obrazował procedurę oceny oddziaływania na
środowisko oraz współprowadzenia z nauczycielem akademickim części zmodyfikowanych zajęć.
Włączenie przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w proces modyfikacji kursu, będące
przedmiotem zamówienia, ma na celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie
wyższym odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Będzie to jeden z elementów
modyfikacji Programu Kształcenia na kierunku biologia (studia II stopnia) prowadzonego na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Rzeczywista liczba godzin pracy Wykonawcy i proporcja pomiędzy godzinami udziału w przygotowaniu, a
godzinami udziału w prowadzeniu, może ulec zmianie po uzgodnieniu miedzy Zamawiającym i Wykonawcą i
wynikać będzie z dopasowania czasu pracy do potrzeb Zamawiającego i możliwości Wykonawcy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do utworów powstałych w trakcie realizacji
zamówienia, na polach eksploatacji wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do powierzenia jednemu Wykonawcy części zamówienia, a pozostałej
części innemu/innym Wykonawcy/om. Zamawiający może wybrać do realizacji zamówienia więcej niż jednego
Wykonawcę, aby możliwe było uzyskanie jak najszerszego dostosowania kursu do potrzeb otoczenia społecznogospodarczego.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za konsultacje, które faktycznie się odbędą i za
godziny faktycznie poświęcone na przygotowanie i/lub prowadzenie zajęć. Przekazanie opracowanych przez
Wykonawcę zaleceń dotyczących modyfikacji kursu będzie miało formę pisemną.
Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie poddana nadzorowi Zamawiającego.
Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja
przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt.
IV. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1) które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
- wykorzystują w działalności (pracy zawodowej – dot. Osoby fizycznej) wiedzę i/lub kompetencje
i/lub umiejętności objęte kursem. W celu potwierdzenia do oferty należy dołączyć oświadczenie
zawierające co najmniej zakres lub przykłady wykorzystania wiedzy/umiejętności/kompetencji w
pracy zawodowej
- reprezentują branżę zatrudniającą absolwentów kierunków biologicznych. W celu potwierdzenia do
oferty należy dołączyć oświadczenie.
- współpracują lub współpracowali z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi w zakresie praktyk
studenckich. W celu potwierdzenia do oferty należy dołączyć oświadczenie zawierające co najmniej
termin praktyki i nr umowy lub imię, nazwisko praktykanta oraz nazwę kierunku studiów.
- posiadają uznaną pozycję w branży Life science w zakresie działalności gospodarczej lub pracy
zawodowej. W celu potwierdzenia do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający pozycję lub
uznanie w branży (np. ranking branżowy, referencje od co najmniej 5 kontrahentów)
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2) których łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania
zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w
szczególności:
- w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze
stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze
zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika
związanej z urlopem bezpłatnym,
- w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania –
uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności
gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).
Wspólny Słownik Zamówień: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
V. Obowiązki Zamawiającego:
1. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zrealizowania zamówienia, zobowiązując się do
umożliwienia konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie m.in. szczegółowych treści,
formy zajęć.
2. Rekrutacja uczestników zajęć będzie przeprowadzona przez Zamawiającego;
3. Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół
wykonania zadań w projekcie. Protokół dostarczy Zamawiający.
4. Zamawiający będzie odpowiedzialny za zgodność modyfikowanych zajęć z wymogami stawianymi
zajęciom akademickim oraz za wprowadzenie zmian mających na celu osiągnięcie założonych w
projekcie efektów kształcenia.
VI. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie konsultacji w maju 2017 roku a rozpoczęcie zajęć w październiku
2019r.
2. Planowany termin zakończenia zajęć luty 2019r.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
4. Zajęcia realizowane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5 Harmonogram zajęć zostanie sporządzony przez Zamawiającego.
VII. Kryteria oceny i wyboru oferty
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
Kryteria wyboru oferty: najniższa cena za godzinę (brutto-brutto) – 80%, kryteria pozostałe – 20%.
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Ocena kryteriów zostanie dokonana na podstawie poniższego wzoru:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.
ΣPK = PC + PP, gdzie:
PK - liczba punktów za wszystkie kryteria,
PC - liczba punktów za kryterium ceny,
PP - liczba punktów za kryteria pozostałe,
(PC) - Cena oferty za godzinę brutto-brutto - 80 %
W ramach kryterium ceny oferty przyjęto następujący wzór:
PC =

najniższa oferowana cena za godzinę brutto-brutto
---------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 80 %
cena brutto-brutto za godzinę dydaktyczną oferty badanej

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Cena zaproponowana w ofercie powinna być cenną brutto-brutto podaną w PLN i musi zawierać: wszelkie
koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia (w tym jeśli zachodzi taka konieczność to vat lub
wszystkie narzuty na ubezpieczenia i podatki występujące w umowach cywilno-prawnych).
Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności umowy.
(PP) - Kryteria pozostałe – 20 %.
Reprezentacja pracodawcy działającego na terenie Małopolski – 20 pkt.

W celu potwierdzenia do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający prowadzenie działalności
na terenie Małopolski.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o przyjęte kryteria.
VIII. Warunki płatności:
Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację zamówienia objętego zaproszeniem do
składania ofert. Zapłata nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania zadania, na
podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
dokumentu, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.
IX. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Zaproszenia do
składania ofert
4. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
dominika.dragosz@uj.edu.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Wydział Biologii i
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Nauk o Ziemi ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, (Dziekanat WBiNoZ, pokój P1.5, czynny w dni robocze
od godz. 9.00 -14.00) do dnia 5 maja 2017 roku (decyduje data otrzymania przez Zamawiającego).
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Oferta powinna być:
 opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy),
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
 podpisana czytelnie przez wykonawcę.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Dominiką Dragosz-Kluska, tel. 507 105 824, e-mail.
dominika.dragosz@uj.edu.pl
X. Pozostałe warunki:
1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o wyjaśnienia
dotyczące treści złożonych ofert.
3. Wszystkie ceny należy podać w PLN.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego
działania.
5. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. O rozstrzygnięciu postępowanie Zamawiający powiadomi w terminie do 14 dni od daty zakończenia
przyjmowania ofert, drogą e-mailową.
7. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy obejmującej tylko część zamówienia.
9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający
może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
10. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kierownik projektu
Dr hab. Anna Pecio
Załącznik - Formularz oferty
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