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Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej: 

przeprowadzenia warsztatów podczas dwudniowej wizyty studyjnej studentów Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunków Sztuka i Media oraz 

Art&Design, w profesjonalnym laboratorium fotograficznym, w ramach projektu „Uczelnia najwyższej 

jakości – UP to the TOP”, zad. nr 15 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na 

kierunkach: Sztuka i Media oraz Art&Design”, 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:  12 662-64-09 

Regon:  000001376 

NIP:  675-02-00-195 

 

2. Nr i tryb postępowania:  
Numer opinii 264/ZO/2020 z dnia 2020-01-29 tryb postępowania: art.4 pkt.8 PZP (poza ustawą) 

 
3. Osoby do kontaktu:  
W sprawach finansowych: mgr inż. Agnieszka Przyłucka 
tel.:       12 662 64 09 
e-mail: agnieszka.przylucka@up.krakow.pl 
 
W sprawach merytorycznych i organizacyjnych: dr hab. Beata Długosz 
tel.: 784 333 473, e-mail: beata.dlugosz@up.krakow.pl 
 

4. Określenie przedmiotu zamówienia:  
Poszukiwana jest firma - profesjonalne laboratorium fotograficzne, świadczące usługi z zakresu: 
naświetlanie cyfrowe fotografii na tradycyjnych materiałach światłoczułych, atramentowy druk 
wielkoformatowy, przygotowanie plików cyfrowych do naświetlania i druku, w której studenci, 
w liczbie 10 osób, odbędą wizytę studyjną. 
 
Należy wycenić koszt organizacji dwudniowej wizyty (12 h akademickich (45-cio min.) = 9 h 
zegarowych (60-cio min.), co daje 4,5 h zegarowej przypadającej na każdy z dwóch dni wizyty, 
obejmującej organizację warsztatów, których program powinien dotyczyć: 
- omówienia profilu działalności firmy, 
- omówienia i pokazu profesjonalnych procesów druku i cyfrowego naświetlania fotografii, 
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- omówienia i prezentacji materiałów, papierów itp. stosowanych w laboratorium, 
- omówienie specyfiki przygotowania plików cyfrowych do druku i cyfrowego naświetlania 
fotograficznego,  
-  omówienia i prezentacji druku i naświetlania fotografii również wielkoformatowej, 
- omówienie i pokaz możliwości oprawy fotografii na cele wystawiennicze. 
W cenę powinien być wliczony koszt materiałów oraz próbek wykonanych podczas warsztatów. 
 

5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy: 

O organizację wizyty studyjnej mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy prowadzący działalność 
gospodarczą we wskazanym powyżej obszarze, posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia. Od Wykonawcy oczekuje się zapewnienia warunków 
niezbędnych do organizacji warsztatów zawodowych tj. dostępu do maszyn pod okiem specjalisty 
zatrudnionego w firmie. W przypadku lokalizacji firmy poza Krakowem, Wykonawca zobowiązany 
będzie zorganizować dojazd studentów z Uniwersytetu Pedagogicznego (ul. Podchorążych 2, Kraków) 
do siedziby/lokalizacji firmy. 
 

6. Informacje ogólne: 

Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy 
realizacji zamówienia. 
Forma zatrudnienia: umowa na wykonanie usługi. 
 
 
7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2020 r. 
 
Szczegółowy termin przeprowadzenia spotkania musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez 
Doradcę ds. rozwoju kompetencji studentów dla wymienionych kierunków studiów. 
 

8. Miejsce i termin składania ofert i związania ofertą 

 Oferty z ceną brutto (lub całkowity koszt z VAT) wraz z proponowanym programem 

wizyty studyjnej oraz oświadczeniem RODO (podpisany skan dokumentu) prosimy 

przesyłać na adres mailowy: zpu@up.krakow.pl do dnia 17 lutego 2020r. do godz. 12.00; 

w tytule wiadomości mailowej proszę wpisać: „Uczelnia najwyższej jakości -  UP to the 

TOP, wizyta studyjna”. 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
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9. Sposób finansowania 

Koszt realizacji opisanej powyżej usługi 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.  

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową  na 

realizację usługi.  

 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 unieważnienia zapytania bez podania powodów, 

 zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem, 

 nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 


