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        Kraków, dnia 12 marca 2018 roku 

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej 

 

Dotyczącej: 

przeprowadzenia wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień 

związanych z edukacją matematyczną (m.in. psychologia, pedagogika, dydaktyka 

matematyki) w projekcie „Kompetencje na Start UP” w ramach zadania nr 3 „Rozwój 

kompetencji studentów kierunków MATEMATYKA, INFORMATYKA poprzez realizację 

działań wspólnie z otoczeniem-społeczno gospodarczym” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr 

POWR.03.01.00-00-K042/15. 

 

1. Zamawiający  
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Adres:  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 

Telefon: 12 662-64-09 

Regon: 000001376 

NIP:  675-02-00-195 

 

2. Nr i tryb postępowania:  
Numer: 160/PU/2018 z dnia 15.01.2018 r.; Tryb postępowania: art.4 pkt.8 PZP (poza ustawą). 

 

3. Osoby do kontaktu:  
Katarzyna Sznicer 
tel. 12 662 74 77,  
e-mail: katarzyna.sznicer@up.krakow.pl 

 

4. Określenie przedmiotu wyceny:  
Liczba osób poszukiwanych przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej propozycji 

cenowej: 3 osoby. 
Należy wycenić koszt przeprowadzenia wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z 

zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną (m.in. psychologia, pedagogika, 

dydaktyka matematyki) w 1 z niniejszych obszarów: 

1. Dyskalkulia: diagnoza (w tym: prezentacja narzędzi) i terapia. 

2. Kształcenie matematyczne według koncepcji Marii Montessori – główne założenia, 

prezentacja i omówienie wybranych materiałów dydaktycznych oraz ich zastosowania. 

3. Kształcenie matematyczne według koncepcji Marii Montessori – kształtowanie 

wybranych pojęć matematycznych - przykłady. 

 

5. Zakres obowiązków i wymagania i kwalifikacje w stosunku do Wykonawcy: 

Zakres obowiązków związanych z realizacją zadania: 

 

- opracowanie programu spotkania,  

- wygłoszenie wykładu oraz udzielenie konsultacji   –  łącznie 5 godzin dydaktycznych, 

- współpraca z Kierownikiem Projektu i Doradcą Edukacyjnym dla kierunku 

Matematyka (IM UP) w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej w realizacji 

projektu zgodnie z wytycznymi projektowymi, 
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- informowanie Doradcy Edukacyjnego  o wszelkich trudnościach zaistniałych przy 

wykonywaniu zadania. 

 

Wymagania i kwalifikacje do pełnienia funkcji Wykonawcy: 

 

O wygłoszenie wykładu i udzielenie konsultacji mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, 

którzy pracują zawodowo w obszarze obejmującym zakres tematyczny wykładu określony w 

pkt. 4.  

 

6. Informacje ogólne: 

Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie 

przy realizacji zamówienia 
 

7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2018 r. 
 

Szczegółowy termin przeprowadzenia spotkania musi zostać uzgodniony i zaakceptowany 

przez Doradcę Edukacyjnego kierunku Matematyka. 
Spotkanie będzie odbywać się w salach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert i związania ofertą 

 

 Oferty z ceną brutto (lub całkowity koszt z VAT) wraz z CV prosimy 

przesyłać na adres mailowy katarzyna.sznicert@up.krakow.pl do 

godz. 12.00 dnia 30 marca 2018 r. 

 Cena powinna zawierać kalkulację w ujęciu: proponowana cena za 

przeprowadzenie 1 godziny wykładu/konsultacji  x  liczba godzin 

(5). 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
 

9. Sposób finansowania 

 

Koszt wykładu i konsultacji będzie współfinansowany przez Unię Europejską z projektu 

pn.”Kompetencje na Start UP” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 

podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-K042/15. 

 
10. Sposób wyboru i oceny ofert:  

 

Spośród ofert otrzymanych od Wykonawców, Zamawiający wybierze tę z najniższą ceną 

brutto i podpisze umowę z Wykonawcą. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

odpowiedzieli na zapytanie ofertowe ze strony internetowej http://projekty.up.krakow.pl/. 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 


