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Zaproszenie do składania propozycji cenowej 

 

Dotyczącej: 

Przygotowanie scenariusza zajęć z modułu DEMYSTYFIACTION dla 4 grup w projekcie „Uczelnia 

najwyższej jakości- UP To The TOP” w ramach zadania 8. „Dostosowanie i realizacja programu 

kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Bezpieczeństwo państwa” 

współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17 

 

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

Adres:  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 

Telefon:  12 662-74-77 

Regon:  000001376 

NIP:  675-02-00-195 

 

2. Tryb postępowania:  
Tryb postępowania: art.4 pkt.8 PZP (poza ustawą). 

 

3. Osoby do kontaktu:  
Katarzyna Reikowska 

tel. 12 662 74 77 

e-mail: katarzyna.reikowska@up.krakow.pl 

 

 

4. Określenie przedmiotu wyceny:  

 

Przygotowanie czterech autorskich scenariuszy (dla każdej z grup) do zajęć na kierunku 

Bezpieczeństwo państwa w ramach modułu DEMYSTYFIACTION obejmującego zagadnienia z 

zakresu: 

1) wprowadzenie do projektu i gry bad news ( 2h) 

2)  weryfikacja źródeł internetowych ( 2h) 

3) Jak stworzyć Piotra Niewiechowicza ( 2h 

4)  Wpływ Rosji w środowisku informacyjnym państw nordyckich i bałtyckich- Analiza raportu 

NATO Strategic Communications Centre of Exvellence 2018 (2h) 
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5) Wybory prezydenckie w USA- Rola FR (2h)- wpływy rosyjskie w innych państwach w Europie- 

Brexit Polska 

6) Twarde działania w cyberprzestrzeni 2018 DoD Cyber Strategy and Cyber Posture (2 h) 

7)  Podsumowanie prezentacji studentów i gry „ bad news” (1 h) 

 

Scenariusz powinien zawierać: cele,. metody, przebieg zajęć,  formy udziału w zajęciach,  niezbędne 

środki dydaktyczne. Scenariusz będzie konsultowany z praktykami na podstawie odrębnej umowy. 

Scenariusze w ostatecznej formie mają uwzględniać następujące efekty kształcenia: 

- posiadanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz jej filozoficznych, społecznych, 

historycznych i psychologicznych podstaw z uwzględnieniem wiążących Polskę zobowiązań 

międzynarodowych,  

– posiadanie wiedzy o strukturach, funkcjach i uwarunkowaniach systemu bezpieczeństwa 

narodowego oraz systemów bezpieczeństwa międzynarodowego 

- znajomość różnych dyscypliny nauk społecznych, w tym głównie dyscypliny związanych 

z bezpieczeństwem i obronnością w zakresie przedmiotu szkoleń. 

 

 

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

 

Zakres obowiązków związanych z realizacją zadania: 

1. Określenie celu zajęć,  

2. Opracowanie metod pracy oraz form udziału w zajęciach, 

3. Zapewnienie zgodności scenariuszy z celami projektu, w tym celem zadania 8. 

Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na 

kierunku Bezpieczeństwo państwa, 

4. Udział w konsultacjach z ekspertami zewnętrznymi w formie pisemnej i/lub osobistej,  

5. Dostarczenie scenariuszy w formie elektronicznej na adres: 

piotr.lubinski@up.krakow.pl oraz w formie papierowej (z podpisem) do Biura 

Projektu (pok. 170b) do 25 kwietnia 2019 r. 

6. Dostarczenie scenariuszy w wersji ostatecznej po wprowadzeniu modyfikacji na 

podstawie wyników konsultacji zewnętrznych w formie elektronicznej na adres: 

piotr.lubinski@up.krakow.pl oraz w formie papierowej (z podpisem) do Biura 

Projektu ( pok. 170 b) do 6 maja 2019 r.  

 

Wymagania i kwalifikacje do pełnienia funkcji Wykonawcy: 

 

O przygotowanie scenariuszy mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, posiadający wiedzę i 

doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W szczególności oczekuje się od 

Wykonawcy wiedzy teoretycznej z obszaru przedmiotu zamówienia i doświadczenia z zakresu 

dydaktyki w obszarze m.in.: dyplomacji, wojskowości lub dziennikarstwa. Powyższe musi być poparte 

publikacjami naukowymi w wymienionych obszarach. 
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6. Informacje ogólne: 

 

Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy 

realizacji zamówienia. 

 

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło lub umowa na wykonanie dzieła. 

 

 

7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

 

od dnia podpisania umowy do dnia 06 maja 2019 r. 

 

Scenariusz musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Doradcę Dydaktycznego na kierunku 

Bezpieczeństwo państwa.. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert i związania ofertą 

1. Oferty cenowe (wraz z dokumentacją potwierdzająca spełnienie wymogów określonych w 

pkt. 5) wraz z oświadczeniem RODO (podpisany scan) prosimy przesyłać na adres 

mailowy katarzyna.reikowska@up.krakow.pl do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 

14.00. 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Przedmiot zamówienia nie może być realizowany przez Wykonawcę usługi konsultacji 

przedmiotowych scenariuszy będącej przedmiotem odrębnego zapytania.    

 

9. Sposób finansowania 

 

Koszt Przygotowanae scenariusza zajęć z modułu DEMYSTYFIACTION dla 4 grup będzie 

współfinansowany przez Unię Europejską z projektu pn.”Uczelnia najwyższej jakości- UP To The 

TOP” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr 

POWR.03.05.00-00-z221/17 

 

10.Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

odpowiedzieli na zapytanie ofertowe. 
 

Kryteria wyboru: cena 100% oraz spełnienie wymogów określonych w pkt. 5.  

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 
 


