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                                                                                           Kraków, dnia 17 październik 2019 roku 

 

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej 

 

 

Dotyczącej: 

wycenę usługi obejmującej sporządzenie transkrypcji indywidualnych konsultacji w woj. 

małopolskim w projekcie „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca 

aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET,” (Projekt) 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  1649/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:  

 Zapewnienie transkrybenta/transkrybentów testowania produktów cyfrowych Projektu 

prowadzonego jako IDI (indywidualne wywiady pogłębione) z uczestnikami pracującymi  

z młodzieżą, zamieszkałymi na terenie woj. małopolskiego, przy czym 

transkrybent/transkrybenci zapewnieni przez Wykonawcę nie mogą pozostawać w terminie 

wykonania usługi związani z Zamawiającym na podstawie umowy o pracę 

 Zamawiający przewiduje sporządzenie łącznie 35 transkrypcji, z których każda obejmie 

jeden wywiad IDI (prowadzony w formule: moderator + respondent) o czasie trwania ok.  1 

godziny zegarowej  

 Transkrybent/Transkrybenci zapewnieni przez Wykonawcę obligatoryjnie uczestniczą w 

szkoleniu prowadzonym przez Specjalistę ds. Konsultacji Społecznych przed 

przystąpieniem do konsultacji (może być osobiste lub zdalnie) 

 Wykonawca zobowiązuje się do zdania transkrypcji sporządzonych na pliku/szablonie 

dostarczonym przez Zamawiającego (z uwzględnieniem zasad oznakowania i formatowania 

tekstu), w pliku tekstowym edytowalnym – transkrypcja z każdego indywidualnego 

wywiadu zdana zostanie na odrębnym pliku tekstowym 

mailto:malgorzata.martinek@up.krakow.pl


                                                                                                      

 

 
 

Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
 

 Z uwagi na harmonogram realizacji projektu Zamawiające dopuszcza składanie przez 

Wykonawcę ofert częściowych obejmujących mniej niż 35 transkrypcji – Wykonawca 

podaję cenę jednostkową za jedną transkrypcję oraz deklarowaną do sporządzenia liczbę 

transkrypcji, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub wielu 

Wykonawców usługi 

 Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do wykonania transkrypcji za stawkę jednostkową 

zaproponowaną za sporządzenie jednej transkrypcji x liczba sporządzonych transkrypcji, 

przy tym do Zamawiającego należy decyzja o liczbie powierzonych do sporządzenia  

wybranemu Wykonawcy transkrypcji, a Wykonawca akceptuje sytuację, że liczba 

transkrypcji może być niższa niż proponowana przez Wykonawcę i deklaruje utrzymanie 

poziomu proponowanej stawki  jednostkowej za jedną transkrypcję 

 Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać podczas sporządzania transkrypcji zapisy 

dokumentu pn. „Wytyczne w    zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w    ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”  

 Wykonawca odpowiedzialny jest za sprzęt i oprogramowanie/licencje dla 

transkrybenta/transkrybentów konieczne do poprawnego sporządzenia transkrypcji w 

wymaganym formacie 

 

5. Informacje ogólne: 
 

Proponowana cena jednostkowa za sporządzenie jednej transkrypcji, tj. cena całkowita winna 

obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia. 

Wykonawca składa ofertę obejmującą cenę jednostkową oraz deklarowaną liczbę transkrypcji. 

Forma współpracy: umowa zlecenie lub umowa na wykonanie usługi. 

 

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

 

 od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2020 r. 

 termin sporządzenia transkrypcji zostanie podany Wykonawcy przez Zamawiającego, przy 

czym co do zasady nie powinien przekraczać 3 dni kalendarzowych od przekazania nagrania 

wywiadu. 

 Wykonawca dysponujący więcej niż jednym transkrybentem może za zgodą Zamawiającego 

zapewnić w danym terminie więcej niż jedną osobę. 

 

Szczegółowy termin przeprowadzenia każdego z wywiadów indywidualnych musi zostać uzgodniony 

i zaakceptowany przez  dra Mariusza Dzięglewskiego (Asystenta ds. konsultacji społecznych w 

województwie małopolskim)  

 

8. Miejsce i termin składania ofert i związania ofertą 

 

 Oferty z ceną jednostkową brutto z narzutami (lub całkowity koszt z VAT) 

wraz z proponowaną liczbą wywiadów oraz 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. 
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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: 

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,”  

 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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