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ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 2/KKZ/R 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu beneficjent projektu, 

ogłasza nabór na recenzentów do opracowania recenzji  programów Kwalifikacyjnych Kursów 

Zawodowych dla kwalifikacji z obszaru administracyjno-usługowego (w ramach rekrutacji 

wyłonionych zostanie po 2 niezależnych recenzentów dla każdej kwalifikacji - jeden 

przedstawiciel edukacji, drugi rynku pracy). 

 

Termin rekrutacji upływa 28 listopada 2016 roku o godzinie 15:00. 

 

1.         Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci wykonania pisemnych recenzji 34 modelowych 

programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu „Kwalifikacyjne kursy 

zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego” realizowanego w ramach działania 2.14 

PO WER współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Termin realizacji projektu: 1 czerwca 2016 – 30 listopada 2017 r. W ramach 

projektu zakłada się opracowanie 34 modelowych programów kształcenia dla 34 kwalifikacji z 

obszaru administracyjno-usługowego dla dorosłych. Kursy mogą być realizowane w formie 

stacjonarnej, zaocznej z elementami e-learningu. 

 

Każdy program zostanie poddany dwóm recenzjom - jedna będzie przeprowadzona przez 

nauczyciela przedmiotów zawodowych, druga przez pracodawcę lub jego pracownika. Jeden 

wykonawca może zrecenzować maksymalnie 3 programy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. 

 

Zamówienie zostało podzielone na części zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

Zakres zadań wykonawców 

 

Do obowiązków recenzentów należeć będzie: 

 

1. przygotowanie dwóch pisemnych recenzji programu nauczania kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego. Objętość recenzowanego materiału nie przekroczy 100 stron 

– pierwszej, która zawierać będzie: uwagi do propozycji przygotowanej przez autorów 
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oraz ocenę zgodności programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych   

z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, aktualności zaproponowanych treści 

programowych oraz możliwością rzeczywistego zastosowania i przydatności w nauczaniu 

opracowanego programu, opinię dotyczącą prawidłowości założeń i jakości 

zaproponowanych rozwiązań w recenzowanych programach nauczania dla 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych.  Uwagi  powinny być opisane w punktach wraz    z 

odpowiednim komentarzem recenzenta oraz ewentualnymi propozycjami zmian. Uwagi 

zostaną przekazane autorom. 

– drugiej, sporządzonej po weryfikacji zmodyfikowanego programu nauczania KKZ 

uwzględniającego uwagi recenzenta i propozycje zmian. 

2. Sporządzenie recenzji w wersji elektronicznej i drukowanej. 

 

3. Udzielanie wyjaśnień autorom programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

 

4. Współpraca z biurem projektu . 

 

Warunki realizacji umowy: 

 

1. Forma zatrudnienia recenzenta: recenzenci zostaną zatrudnieni na umowę o dzieło. 

2. Termin realizacji umowy: po podpisaniu umowy do 28.02.2017 r.. 

3. Warunki finansowe: - na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu Zamawiający 

określa  następujący   maksymalny  limit  kosztów  na  poszczególne  wydatki  związane   z 

opisanym zadaniem: realizacja przedmiotu umowy: 1000,00 zł/osobę. 

4. Warunki płatności wynagrodzenie płatne będzie płatne po podpisaniu protokołu odbioru 

wykonanych prac związanych z recenzją przez kierownika projektu na podstawie 

otrzymanych od Wykonawcy: treści recenzji, zestawienia czasu pracy oraz wystawionego 

rachunku, pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego na rachunku bankowym 

projektu środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację 

projektu. 

 

Warunki zmiany umowy 

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminów wykonania umowy 

oraz terminów odbioru przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania umowy możliwa 
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jest w przypadku przedłużających się procedur rekrutacyjnych lub innych uzasadnionych 

przyczyn wskazanych przez Zamawiającego mających wpływ na wykonanie niniejszej 

umowy (np.: opóźnienie przekazania programów Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 

do recenzji przez zespół autorów). Zmiana umowy możliwa będzie pod warunkiem 

poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmiany 

wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany. Zmiana terminów,  o  których  mowa  powyżej  

może   nastąpić   z   inicjatywy   Zamawiającego,   po pisemnych uzgodnieniach z 

Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia 

w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość 

realizacji umowy i jakość opracowanych w ramach umowy dzieł. 

 

 
Wymagania kwalifikacje dla autorów recenzji: 

 
a) przedstawiciel edukacji - nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu kwalifikacji      w 

której recenzowany będzie program kursu, mający co najmniej  trzyletnie  doświadczenie  w 

prowadzeniu  zajęć z  uczniami/słuchaczami  z  przedmiotów  zawodowych  teoretycznych  i 

praktycznych w zawodzie w skład którego wchodzi dana kwalifikacja lub w innym pokrewnym. 

 

b) przedstawiciel rynku pracy - pracodawca prowadzący działalność gospodarczą w obszarze 

kwalifikacji lub przedstawiciel pracodawcy zatrudniony w ww. obszarze. 

 

c) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu PO WER 

łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 276 

godz. miesięcznie. 

 

Wybór Wykonawcy 

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 2 nauczyciel lub załącznik nr 3 – przedstawiciel rynku pracy oraz wypełnionego 

formularza ofertowego zgodnie z informacjami podanymi w tym formularzu. 
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Zamawiający  może     zażądać     kopii     dokumentów     potwierdzających     wykształcenie  

i doświadczenie. Po analizie nadesłanych aplikacji zostanie dokonany wybór osoby, które 

spełnią wymagania oraz otrzymają największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny. 

 

 

Sposób przygotowania oferty: 
 

Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu zapytania ofertowego. Wypełnioną 

i własnoręcznie podpisaną ofertę wraz z załącznikiem nr 2 lub nr 3 należy dostarczyć osobiście, 

listownie (oryginał) lub mailowo (w postaci podpisanego skanu) na adres: e- mail: 

technikum@msl.com.pl w terminie do dnia 28 listopada do godz. 15.00. Wiążąca jest data 

wpływu do Zamawiającego. 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań minimalnych, które zostały 

wymienione w oświadczeniu stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. Oceniane 

zero-jedynkowo na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. 

 

Opis sposobu obliczenia ceny 
 

Ceną oferty jest cena brutto za recenzję jednego modelowego programu nauczania 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, podana w ofercie cena jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty 

Zamawiającego  oraz  Wykonawcy  związane   z   realizacją  przedmiotowego   zamówienia   z 

uwzględnieniem danin publicznoprawnych (w tym między innymi składki na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, które zobowiązany jest opłacić Zamawiający). 

 

Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie  się  kierował  przy wyborze  oferty,  wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Będą pod uwagę brane dwa kryteria: cena i doświadczenie. 

mailto:technikum@msl.com.pl
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Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert 

wynosi 100 punktów (przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt). 

1. Cena -  pierwszym kryterium o wadze 70% jest najniższa cena brutto za recenzję jednego 

modelowego programu nauczania kwalifikacyjnych kursu zawodowego. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 70 pkt. Zamawiający 

(w zakresie każdej części) przyzna punkty w kryterium cena wg następującego wzoru: (Cena 

oferty najniższej/Cena oferty badanej) x 70 punktów. 

2. Doświadczenie zawodowe - drugim kryterium o wadze 30% jest dodatkowe doświadczenie 

oceniane w sposób zero-jedynkowy spełnia / nie spełnia za każdego kryterium przyznane 

będzie 10 pkt. 

 

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia 

 
Wykluczenie Wykonawców jest możliwe: 

 
1. W przypadku: 

 
a. nie załączenia przez Wykonawcę wraz z formularzem oferty stosownych oświadczeń, 

 
b. nie wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału, 

 
c. złożenia oferty, która nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę nieupoważnioną do 

reprezentacji Wykonawcy, 

d. gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodzi się na 

poprawienie oferty w zakresie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią 

zapytania ofertowego i niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

2. W przypadku nie załączenia wymaganych dokumentów i/lub oświadczeń, Zamawiający 

jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentów w wyznaczonym 

terminie. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie brakujących 

dokumentów lub dostarczone dokumenty będą wadliwe (niezgodność z wymaganiami 
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niniejszego    zapytania     ofertowego)     Zamawiający    wykluczy    takiego     Wykonawcę z 

postępowania. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za ofertę odrzuconą. 

 

Z  możliwości   realizacji    zamówienia    wyłączone    są    osoby,    które    powiązane    są   z 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, 

w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

Kontakt: 

e- mail: technikum@msl.com.pl, telefon: 713246854 
 

Załączniki: 

 
1. Załącznik nr 1 – Wykaz części zamówienia 

2. Załącznik nr 2 –  Oświadczenie do oferty – nauczyciel 

3. Załącznik nr 3 –  Oświadczenie do oferty pracodawca 

4. Załącznik nr 4 –  Formularz oferty 

 
 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 

obszaru administracyjno-usługowego” realizowanego przez Międzynarodową Wyższą 

Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”. 
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