
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

08-07-2020

Termin składania ofert

07-08-2020

Numer ogłoszenia

1253143

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: awalczyk@tu.kielce.pl do
dnia 07.08.2020 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

awalczyk@tu.kielce.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr Anna Walczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 34 24 354

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń w siedzibie Zamawiającego
dla kadry kierowniczej wyższego szczebla w procesie dostosowania Uczelni do nowych warunków
funkcjonowania poprzez usystematyzowanie wiedzy w zakresie obligatoryjnych zmian prawnych oraz
ułatwienie ich wprowadzania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia



Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie kadry zarządzającej w procesie dostosowania Uczelni do nowych
warunków funkcjonowania poprzez usystematyzowanie wiedzy w zakresie obligatoryjnych zmian prawnych
oraz ułatwienie ich wprowadzania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń w siedzibie Zamawiającego
dla kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Usługa obejmuje:

Etap I - Przygotowanie i przeprowadzenie Studium finansów dla menedżerów uczelni (Grupa 1 i Grupa 2 x 5
os x 8 dni)

Zadaniem Studium jest zapoznanie z wymienionymi zagadnieniami wpisującymi się w poszczególne moduły
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższej w aspekcie nowej ustawy o szkolnictwie
wyższym i nauce.
1) Moduł I - Finanse dla niefinansistów. 
2) Moduł II - Finansowanie uczelni, gospodarka finansowa uczelni. 
3) Moduł III - Rachunkowość zarządcza. 
4) Moduł IV: Ocena i analiza procesów inwestycyjnych.

Etap II - Przygotowanie i przeprowadzenie studium doskonalenia wiedzy i umiejętności menedżerskich 
(Grupa 3 i Grupa 4 x 5 os x 8 dni)

Zadaniem Studium jest zapoznanie z wymienionymi zagadnieniami wpisującymi się w poszczególne moduły
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższej w aspekcie nowej ustawy o szkolnictwie
wyższym i nauce.
1) Moduł I - Prawne aspekty realizacji zadań kształcenia.
2) Moduł II - Zmiany w ewaluacji (jakości) działalności naukowej.
3) Moduł III - Szkoły doktorskie, nadawanie stopni naukowych/Rady dyscyplin.
4) Moduł IV - Przywództwo i kierowanie zespołem, skuteczne motywowanie, sztuka negocjacji radzenie
sobie ze stresem.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Etap I - Grupa 1 i Grupa 3 w terminie od 01.09. 2020 r. do 31.10. 2020 r.
Etap II - Grupa 2 i Grupa 4 w terminie od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r.



Załączniki

Zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca lub osoby wykonujące zamówienie w imieniu Wykonawcy muszą posiadać:
a) wyższe wykształcenie
b) minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla uczelni wyższych
c) w okresie ostatnich dwóch lat, przed terminem złożenia oferty zrealizował co najmniej dwa szkolenia dla
kadry kierowniczej wyższego szczebla w uczelni wyższej, merytorycznie związane z przedmiotem
zamówienia.

Na potwierdzenie wymogu, o którym mowa powyżej w lit. c, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty referencje lub inny dokument potwierdzający ilość oraz należyte wykonanie szkoleń, wystawiony
przez podmiot, na rzecz którego usługi był realizowane.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w sytuacji jeśli z powodu trwającego stanu epidemicznego, 
a co za tym idzie szczególnego trybu pracy Zamawiającego, nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w
jego siedzibie.
b) Sposobu realizacji zamówienia w sytuacji gdy z powodu szczególnego trybu pracy Zamawiającego, nie
będzie możliwe wykonanie zamówienia w jego siedzibie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oświadczenie o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.
- Klauzula informacyjna dot. RODO.
- Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO.
- Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.
- Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
- Na potwierdzenie wymogu, o którym mowa powyżej, w ppkt. 1 lit. c, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty referencje lub inny dokument potwierdzający ilość oraz należyte wykonanie szkoleń,
wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługi był realizowane.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1526872
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1526871
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1526870
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1526869
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1526868
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1526867
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1526866
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1526865


Cena oferty - 100%
Podstawą oceny jest cena oferty brutto przedstawiona przez Oferenta, obejmująca wszystkie koszty
przeprowadzenia kursu. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia, zaoferowana przez
Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej
ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg wzoru:
C=(Cena najniższej oferty)/(Cena badanej oferty)×100

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2020.1064 tj.), korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatku VAT.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności jeżeli:
a. Wykonawca nie dołączy do oferty referencji lub innego dokumentu potwierdzającego ilość oraz należyte
wykonanie usługi.
b. z załączonej do oferty referencji lub innego dokumentu wynikało będzie, że Wykonawca lub osoby
wykonujące zamówienie w jego imieniu nie zrealizowały wymaganej ilości szkoleń merytorycznie
związanych z przedmiotem zamówienia,
2. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
4. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
5. Zawiera złą stawkę podatku VAT.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych.
7. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień co do rażąco niskiej
ceny.
8. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień co do treści złożonych
dokumentów.
9. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
10. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Adres

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413424100

Fax

413441684



NIP

6570009774

Tytuł projektu

Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z202/17-00


