Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Warszawa; dnia 16-02-2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
zwracamy się z zapytaniem ofertowym:
1. Zamawiający
Polsko-Japooska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
2. Przedmiot zamówienia
Wspólny słownik zamówieo:
80300000-7 Usługi Szkolnictwa Wyższego
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na wygłoszeniu wykładów i
poprowadzeniu dwiczeo na studiach podyplomowych „Inżynieria oprogramowania w praktyce” dla
uczestników studiów podyplomowych prowadzonych w ramach projektu „@kademia na rzecz
rozwoju ICT – studia podyplomowe” z następujących przedmiotów:
Lp.
1.

2.

3.

Nazwa
przedmiotu
Algorytmy
i
struktury danych

Bazy danych

Faza
przedprojektowa
Planowanie
przedsięwzięcia
informatycznego

Zakres tematyczny

Liczba godzin
zajęd

Ćwiczenia
a. Analiza programów w praktyce
b. Eksperyment w rozpraszaniu obliczeo

3
3

Wykłady
a. Współczesne relacyjne bazy danych
b. Charakterystyka konfiguracji serwera MS SQL 2008
c. Hurtownie danych w teorii i w praktyce

2
3
2

Ćwiczenia
d. Bazy danych Oracle w praktyce

5

Wykłady
a. Zagadnienia wprowadzające inżynierii oprogramowania
i realizacji projektów informatycznych
b. Faza przedprojektowa i planowanie przedsięwzięcia
informatycznego
Ćwiczenia
c. Analiza sytuacji i formułowanie wzbogaconego wizerunku
sytuacji problemowej
d. Opracowanie dokumentu Założeo Wstępnych Projektu
e. Analiza kolejnych kroków (zakres, działania, produkty),
prowadzących do wykonania projektu według cyklu

3
2

2
1
2
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kaskadowego
Studium wykonalności wybranych aspektów projektu
(specyfikacji celów i założeo projektu, wariantowych
rozwiązaniach technicznych, zagrożeo wiążących się z
przedsięwzięciem, doboru strategii prowadzenia projektu
Wykłady
a. Wymagania w systemach informatycznych - pojęcie
wymagania, kategorie wymagao, zasady opisu wymagao
b. Działania w obszarze inżynierii wymagao; specyfikacja
wymagao wobec systemu
c. Modelowanie przypadków użycia
f.

4.

Inżynieria
wymagao

5.

Zaawansowane
projektowanie
obiektowe

6.

Projektowanie
interfejsów
i
multimedia

Ćwiczenia
d. Przygotowanie dokumentu Specyfikacji Wymagao
Systemowych
e. Opracowanie modelu przypadków użycia
Wykłady
a. Podejście obiektowe do wytwarzania oprogramowania
b. Modelowanie statyki systemu; notacja UML
c. Modelowanie dynamiki systemu;
d. Wielokrotne wykorzystanie oprogramowania; wzorce i
komponenty programowe
Ćwiczenia
e. Diagramy klas i obiektów
f. Diagramy sekwencji, czynności i stanu
g. Projektowanie systemu
h. Praktyka wykorzystania komponentów i wzorców
programowych
Wykłady
a. Elementy projektowania aplikacji multimedialnych
b. Grafika i animacja w multimediach – podstawy
i zastosowania
Ćwiczenia
c. Tworzenie prostych grafik i animacji
d. Edycja i montaż materiałów audiowizualnych

7.

Wykłady
i
prezentacje
monograficzne

Wykłady
a. Inżynieria protokołów komunikacyjnych automatyki
przemysłowej w przykładach
b. Bezzałogowe urządzenia latające. Analiza komponentów
i możliwości aplikacji.
Ćwiczenia
c. Podstawowe zagadnienia projektowania lotów
autonomicznych





3

1
1
1

2
3
1
2
2
2

3
2
2
2

2
2

2
2

4
2

2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
podwykonawcom.
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Miejscem realizacji usługi jest Polsko – Japooska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
przy ul. Brzegi 55 ; 80-045 Gdaosk

W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:


Przeprowadzenia zajęd z zgodnie z programem i harmonogramem w formie wykładów
i/lub dwiczeo



Przeprowadzenia zajęd w oparciu o infrastrukturę dostępną u Zamawiającego i/lub środki
dostarczone przez Wykonawcę



Zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL (oznakowanie dostarczy Zamawiający)

Wymagania i warunki Zamawiającego:


Wykonawca musi posiadad wiedzę niezbędną do wykonania zamówienia. Warunek zostanie
uznany za spełniony, jeżeli np. Wykonawca posiada dyplom ukooczenia wyższych studiów na
kierunku Informatyka lub pokrewnym



Wykonawca musi posiadad doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie, prowadził na uczelni
wyższej dwiczenia lub wykłady z przedmiotów o tematyce wymaganej przez Zamawiającego,
bądź w latach 2007 – 2009 wykonywał pracę, w której wykorzystywał w sposób praktyczny
wiedzę zawartą w tematyce przedmiotu, który będzie prowadził.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzrostu wartości zamówienia poprzez zwiększenie
ilości godzin wykładów i dwiczeo do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w
umowie z Wykonawcą.



Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w cyklach miesięcznych po
wykonaniu każdej usługi edukacyjnej.

3. Terminy realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji zamówienia
Lp. Terminy realizacji usługi edukacyjnej
1.
26.02 2011 r.
2.
12-13 marca 2011 r.
3.
26-27 marca 2011 r.
4.
9 kwietnia 2011 r.
5.
7-8 maja 2011 r.
6.
21-22 maja 2011 r.
7.
4 czerwca 2011 r.
4. Kryterium oceny ofert:
Przesłane przez Paostwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej
oferty wg kryterium punktowego: max 100 pkt.
 Cena brutto za godzinę lekcyjną zajęd - 50 pkt
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C=(Cmin./Cx)*50
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.
Cmin - minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty
Jakośd merytoryczna oceniana na podstawie przygotowanego konspektu wykładu lub opisu
dwiczenia - 20 pkt
Doświadczenie w pracy na uczelni – 5 pkt
- 3 lata lub więcej pracy na uczelni i/lub na stażu doktoranckim albo udział w pracach
badawczo - rozwojowych prowadzonych na uczelni – 5 pkt
- od 1 roku do 3 lat pracy na uczelni i/lub na stażu doktoranckim – 3 pkt
- poniżej 1 roku pracy na uczelni lub na stażu doktoranckim – 1 pkt
Stopieo naukowy Wykonawcy – 5 pkt
- profesor i doktor habilitowany – 5 pkt
- doktor – 3 pkt
- magister – 1 pkt
Osiągnięcia zawodowe Wykonawcy w dziedzinie informatyki, potwierdzone udziałem w
przedsięwzięciach komercyjnych – 10 pkt
- prowadzenie projektów o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym – 10
pkt
- prowadzenie projektów zespołowych – 7 pkt
- udział w projektach zespołowych i/lub prowadzenie projektów indywidualnych – 4
pkt
Kompetencje Wykonawcy z zakresu obejmującego tematykę przedmiotu – 10 pkt
- potwierdzone uznanymi certyfikatami międzynarodowymi i/lub publikacjami
wysokiej rangi – 10 pkt
- potwierdzone innymi dokumentami , jak świadectwa ukooczenia studiów
podyplomowych, kursów lub szkoleo, członkostwem w odnośnych organizacjach
zawodowych i/lub publikacjami niższej rangi – 5 pkt

5. Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca powinien sporządzid ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym
załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi zawierad:
 Imię i nazwisko oferenta
 adres, numer telefonu oraz numer NIP





proponowaną stawkę brutto za godzinę lekcyjną zajęd
konspekt oferowanego wykładu i/lub opis oferowanego dwiczenia.
scan dyplomu ukooczenia wyższej uczelni
wykaz wykonywanych przez Wykonawcę usług edukacyjnych na uczelniach wyższych w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich przedmiotu i dat, bądź potwierdzenie, iż Wykonawca latach 2007 – 2009
wykonywał pracę, w której wykorzystywał w sposób praktyczny wiedzę zawartą w tematyce
przedmiotu, który będzie prowadził. (Załącznik nr 2 lub 3)
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 złożona oferta musi uwzględniad wszystkie zobowiązania, obejmowad wszystkie
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
 sporządzona na załączonym formularzu (Załącznik 1 )
 podpisany życiorys zawodowy (załącznik nr 4)


załączniki dokumentujące przyjęte kryteria oceny ofert: doświadczenie w pracy na uczelni,
stopieo naukowy, osiągnięcia zawodowe i kompetencje Wykonawcy w oferowanym zakresie

 oferta musi byd podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
oferenta
 termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert
W przypadku składnia oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścid
napis: „Oferta na usługę edukacyjną związaną realizacją projektu „@kademia na rzecz rozwoju ICT
– studia podyplomowe” dla Polsko-Japooskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych”.
Ofertę można złożyd osobiście u Zamawiającego, pocztą na adres Zamawiającego, faksem nr 022 58
44 502 lub mail’owo na adres rafalm@pjwstk.edu.pl. W przypadku braku zainteresowania z Paostwa
strony ofertą, uprzejmie prosimy o potwierdzenie rezygnacji udziału w zapytaniu ofertowym faksem,
mailem, listownie bądź osobiście.
Kontakt:
Polsko-Japooska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Komórka ds Projektów pokój 312
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
e-mail: rafalm@pjwstk.edu.pl; tel. 22 5844536
6. Termin złożenia oferty
Ofertę złożyd należy do dnia 23 luty 2011 r. do godz. 16.00 – decyduje data dostarczenia oferty do
Zamawiającego.
7. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – mgr Rafał Muniak mail.
rafalm@pjwstk.edu.pl tel 22 58-44-536.
8. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
- Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzid zmiany do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.
- Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikowad treśd zapytania
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Zamawiający:

Polsko-Japooska Wyższa Szkoła Technik
Komputerowych
Ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE dot. projektu „@kademia na rzecz rozwoju ICT
– studia podyplomowe”
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne dot. projektu „@kademia na rzecz
rozwoju ICT – studia podyplomowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, składam niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli:
IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY
ADRES WYKONAWCY, NIP,
TELEFON,
Forma zajęć
NAZWA PORZEDMIOTU
(a)
Algorytmy i struktury danych

Oznacze
nie w
tabeli w
punkcie
2
(b)

Cena
jednostk.
brutto za
godzinę
(c)

Ćwiczenia
Wykład

Bazy danych
Ćwiczenia
Faza przedprojektowa Planowanie przedsięwzięcia
informatycznego

Wykład
Ćwiczenia
Wykład

Inżynieria wymagao
Ćwiczenia
Zaawansowane projektowanie
obiektowe
Projektowanie interfejsów i
multimedia
Wykłady i prezentacje
monograficzne

Termin związania ofertą

Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Wykład

30 dni od terminu składania ofert

Liczba
godzin

Wartość całkowita
wynagrodzenia brutto

(d)

e = d*c
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Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za WAROŚD WYNAGRODZENIA BRUTTO
………………………………………………………………….

Słownie(…………………………………………………………………………………………)
1. Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez
zastrzeżeo wymagania zawarte w jej treści.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
5. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez zamawiającego.

……………………………
Miejscowośd i data

……………………………
podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania oferenta
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Załącznik nr 2
Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę usług edukacyjnych na uczelniach wyższych w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia z okresu ostatnich 3 lat.
Lp.

Nazwa Uczelni Wyższej

Nazwa wykładanego
przedmiotu

Data wykonywania
usługi

1.

2.

3.

4.

n.

……………………………
Miejscowośd i data

……………………………
podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania oferenta
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Załącznik nr 3
Wykaz prac wykonywanych przez Wykonawcę w latach 2007 – 2009, w których wykorzystywał w
sposób praktyczny wiedzę zawartą w tematyce przedmiotu, który będzie prowadził.

Lp.

Daty: od (mc/rok) do (mc/rok)

Nazwa
Pracodawcy lub
Zleceniodawcy

Stanowisko

Opis obowiązków

1.

2.

3.

4.

n.

……………………………
Miejscowośd i data

……………………………
podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania oferenta
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Załącznik nr 4
ŻYCIORYS ZAWODOWY
1. Nazwisko:
2. Imię:
3. Stanowisko w projekcie: Wykładowca
4. Data urodzenia:
5. Wykształcenie
Instytucja
Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

6. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5
podstawowy)
Język obcy

Czytanie

Mowa

7. Członkostwo w organizacjach zawodowych:
8. Inne umiejętności: (np. pisanie komputerowe, itp.)
9. Obecne stanowisko w firmie:
10. Liczba lat pracy w obecnej firmie:
12. Kluczowe kwalifikacje (związane z programem):
13.. Inne ( np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.)

Pisanie

