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Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej: 

Przeprowadzenia warsztatów w zakresie tematycznym związanym z technologiami zwinnymi dla 
grupy 12 studentów II roku kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) uzupełniających 
studiów magisterskich (SUM).  
 
Celem realizacji warsztatów p.t. Technologie zwinne jest podwyższenie kompetencji zawodowych 

studentów II roku SUM kierunku ETI w zakresie zarządzania projektami informatycznymi 

z wykorzystaniem technik planowania i zarządzania ryzykiem wedle metodyk PRINCE, AGILE, etc. Czas 

trwania szkolenia – min 20 godzin dydaktycznych (1h  - 45 minut). 

 

Przeprowadzenie warsztatów odbędzie się w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości 
– UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17, zadanie nr 14 – 
„Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-
Informatyczna”. 
 
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 325/ZO/2020 z dnia 2020-02-14 tryb postępowania: art.4 pkt.8 PZP (poza ustawą). 

3. Osoby do kontaktu:  
W sprawach finansowych: mgr Katarzyna Sznicer 
tel. 12 662 7477 
e-mail: katarzyna.sznicer@up.krakow.pl 
 
W sprawach merytorycznych i organizacyjnych: dr Natalia Ryłko 
tel. 606 347 487 
e-mail: natalia.rylko@up.krakow.pl 
 

4. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów pt. Technologie zwinne 

w wymiarze min. 20 h dla 11 osobowej grupy studentów II roku SUM kierunku ETI, w celu 

dostosowania ich kompetencji zawodowych do potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem profilu 

absolwenta kierunku ETI. Warsztaty będą zrealizowane w semestrze letnim w roku akademickim 

2019/2020 (do 26 czerwca 2020r.) zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
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Przy opracowaniu szczegółowego programu warsztatów pt. Technologie zwinne wykonawca 
powinien ściśle współpracować z Doradcą Dydaktycznym na kierunku Edukacja Techniczno-
Informatyczna - Panią dr Natalią Ryłko. W szczególności Wykonawca przeprowadzi konsultacje z P. 
dr Natalią Ryłko w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy.  
 
Warsztaty pt. Technologie zwinne powinny obejmować następujące zagadnienia: 
 

 Przekazanie uczestnikom warsztatów wiedzy, popartej ćwiczeniami praktycznymi, w zakresie 
aktualnych trendów w zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym metodykę Dynamic 
System Development Method (DSDM). 

 Poznanie technik planowania i zarządzania ryzykiem w czasie realizacji projektu 

 Poznanie metod zarządzania realizacją i monitorowania postępów projektu 

 Zdobycie doświadczeń projektowych podczas realizacji edukacyjnych gier strategicznych 
z wykorzystaniem wybranych metodyk. 

 
Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie warsztatów pt. Technologie zwinne zgodnie 
z opisem powyżej. 
 
Warsztaty będą przeprowadzone w terminie od 16 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020r., zgodnie 
z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w semestrze letnim roku akademickiego 
2019/2020. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obejmowało również prowadzenie 
dokumentacji projektowej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym list obecności.  
 
Realizacja warsztatów powinna odbywać się przy uwzględnieniu zasady równości szans, w tym 
równości szans kobiet i mężczyzn. W szczególności Wykonawca zastosuje przekaz niestereotypizujący 
(np. język lub grafiki) oraz wrażliwy na płeć. 

5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy: 

O realizację usługi mogą ubiegać się: 
- Wykonawcy (osoby fizyczne) posiadający minimum wykształcenie licencjackie oraz doświadczenie 
zawodowe nie krótsze niż 2 lata pracy związanej z realizacją zagadnień, których dotyczy dany kurs; 
- lub firmy  posiadające minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu działalności związanej 
z zakresem tematycznym warsztatów oraz wykażą prowadzących/trenerów, którzy będą prowadzić 
warsztaty posiadających minimum wykształcenie licencjackie oraz doświadczenie nie krótsze niż 2 lata 
pracy związanej z realizacją zagadnień, których dotyczy kurs; 
 
Dodatkowe kryteria: 

 współpraca z uczelnią wyższą  

 doświadczenie w prowadzeniu ze studentami zajęć dydaktycznych 

 udział w konferencjach naukowych/branżowych, publikacje naukowe. 

6. Informacje ogólne: 

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

realizacji zamówienia. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna. 
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7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

Od dnia podpisania umowy do 26 czerwca 2020 roku. Miejsce realizacji warsztatów – budynki 
Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie lub inne wskazane przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego.  

8. Miejsce i termin składania ofert i związania ofertą 

 Oferty z ceną brutto (lub z VAT) za przygotowanie i poprowadzenie warsztatów 
pt. Technologie zwinne w wymiarze minimum 20 godzin pracy/warsztat z podaniem ceny 
jednostkowej – za 1 uczestnika (FORMULARZ OFERTOWY) wraz z oświadczeniem RODO 
(podpisany scan) prosimy przesyłać na adres mailowy zpu@up.krakow.pl do 11 marca 2020. 

 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 realizacji usługi, w ocenie której uwzględniana będzie: 

70 pkt.: cena 

30 pkt.: spełnienie wymagań dodatkowych: 

 doświadczenie w pracy zgodne z tematyką zaproponowanych warsztatów powyżej 5 lat: 
5 pkt 

 doświadczenie w pracy zgodne z tematyką zaproponowanych warsztatów powyżej 8 lat: 
15 pkt 

 współpraca z uczelnią wyższą jedna aktywność: 5 pkt 

 współpraca z uczelnią wyższą więcej niż jedna aktywność: 15 pkt 

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. 


