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                                                                                           Kraków, dnia 17 październik 2019 roku 

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej 

 

Dotyczącej: 

wycenę usługi obejmującej wynajem i obsługę sali CATI na testowanie produktów projektu w 

woj. małopolskim w projekcie „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca 

aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET,” w ramach zadania nr 2 Testowanie 

wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, z możliwym wsparciem partnera 

ponadnarodowego [10 - 18 m-c realizacji proj.] współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- 

POWR.04.03.00-00-0029/18.  
 

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  1647/PU/2019 z dnia 17.10.2019 Tryb postępowania: art.4 pkt.8 PZP   

 

3. Osoby do kontaktu:  
Małgorzata Martinek  

tel. 12 662 64 09 

e-mail: malgorzata.martinek@up.krakow.pl 

 

 

4. Określenie przedmiotu wyceny:  

 Sala/sale wyposażona/e w odpowiedni sprzęt m.in. do nagrywania audio 

wywiadu/testowania wraz z połączoną usługą obsługi technicznej w czasie rzeczywistym 

(nad jakością nagrania i korekcją ewentualnych awarii sprzętu); 

 każda sala musi pomieścić moderatora + 1 osobę/respondenta (wszystkie miejsca siedzące); 

 usługa obejmuje salę/sale wraz z jej/ich przygotowaniem przed spotkaniem, materiały 

eksploatacyjne oraz obsługę techniczną podczas badania wraz ze wszystkimi kosztami 

towarzyszącymi; 

 każda sala musi posiadać wyposażenie w min. 2 laptopy z nieodpłatnym dostępem do sieci 

Internet i drukarki minimum czarno-białej; 

 ponieważ badania odbędą się z osobami pracującymi – sala musi być dostępna również 

poza godzinami pracy biurowej (po indywidualnym uzgodnieniu – w godzinach od 8:00 do 

godziny 21.00) 

 w usłudze mieści się również nagranie po badaniu zapisu ze spotkania na odpowiedni 

nośnik trwały (płyta CD/DVD) w powszechnym formacie, np. avi, .mp4 i przekazanie 

osobiście, lub drogą pocztową nośnika z nagraniem (min. 3 egzemplarze); 

 sala/sale i budynek powinny być dostępne architektonicznie dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo; 
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 Liczba spotkań: 35 spotkań/wywiadów trwających do 1 godz. każde spotkanie (łącznie 35 

godzin udostępnienia i obsługi sali/sal CATI); 

 W cenie usługi mieści się też możliwość udostępnienia sali/sal CATI moderatorowi przed 

rozpoczęciem spotkania i po jego zakończeniu celem przygotowania/podsumowania po 

spotkaniu 

 

5. Informacje ogólne: 
 

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

realizacji zamówienia. 

Forma współpracy: zlecenie realizacji usługi/rozliczenie zgodnie z dwustronnie podpisanym 

protokołem potwierdzającym prawidłową realizację usługi a następnie wystawienie faktury VAT dla 

wybranego Wykonawcy  

 

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

 od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2020 r. 

 termin każdego spotkania zostanie zgłoszony Wykonawcy nie później niż 3 dni kalendarzowe 

przed planowanym terminem realizacji. 

 Wykonawca dysponujący więcej niż jedną salą CATI może za zgodą Zamawiającego 

udostępnić w danym terminie więcej niż jedną salę, pod warunkiem dostępności więcej niż 

jednego moderatora. 

 

Szczegółowy termin przeprowadzenia spotkania musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez  

dr Mariusza Dzięglewskiego (Asystenta ds. konsultacji społecznych w województwie małopolskim)  

 

8. Miejsce i termin składania ofert i związania ofertą 

 

 Oferty z ceną brutto (lub całkowity koszt z VAT) wraz z oświadczeniem 

RODO (podpisany skan) prosimy przesyłać na adres mailowy 

biurorozwoju@up.krakow.pl i/lub 

malgorzata.martinek@up.krakow.pl  do dnia 24 października 2019 r. 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

9. Ocena ofert 

 Sposób wyboru i oceny ofert:  

Najniższa cena ofertowa brutto (100%) spośród Wykonawców którzy prześlą swoją ofertę jako 

odpowiedź na zapytanie zamieszczone na stronie www Wykonawcy  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji stawek za świadczenie usługi w przypadku gdyby 

cena najkorzystniejszej oferty/ofert lub oferta/oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena – 100 %  

 

10. Sposób finansowania 
 

Koszt usługi będzie współfinansowany przez Unię Europejską z projektu pn. Mentoring NEETs. 

Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET,”  
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 w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA- 

POWR.04.03.00-00-0029/18 

 

11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

odpowiedzieli na zapytanie ofertowe oraz opublikuje informację na stronie internetowej  

http://projekty.up.krakow.pl/ 

 

 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą/Wykonawcami, który/którzy przedstawi/li 

najkorzystniejszą ofertę/oferty cenową/cenowe   na realizację usługi.  

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
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