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Zaproszenie do składania propozycji cenowej 

 

Dotyczącej: 

Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych zdalnych 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 64 09 

Regon:  000001376 

NIP:  675-02-00-195 

 

2. Tryb postępowania:  

Tryb postępowania: art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp (poza ustawą). 

 

3. Osoby do kontaktu:  

Katarzyna Sznicer  

tel. 12 662 64 09 

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

 

4. Określenie przedmiotu wyceny:  

Przygotowanie i prowadzenie zajęć on-line dla studentów kierunku BEZPIECZEŃSTWO 

PAŃSTWA z następujących tematów: 

1. 
Prawne i organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa drogowego 

w Polsce. 

3 h dydaktyczne 

2. Prawo użycia broni w Polsce – aspekty prawne i psychologiczne. 3 h dydaktyczne 

3. 
Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej w aglomeracjach 

miejskich. 

3 h dydaktyczne 

4. Military public affairs w Siłach Zbrojnych RP. 3 h dydaktyczne 

5. SERE – przetrwanie, unikanie, opór, ucieczka. 3 h dydaktyczne 

6. Techniki sztuki przetrwania. 3 h dydaktyczne 

mailto:katarzyna.sznicer@up.krakow.pl
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Istnieje możliwość składania  ofert częściowych (1-6). 

 

 

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

Zakres obowiązków związanych z realizacją zadania: 

1. Przeprowadzenie zajęć zgodnie ze scenariuszem zajęć zatwierdzonym przez Doradcę 

Dydaktycznego Kierunku - dr. hab. Przemysława Wywiała, prof. UP.  

2. Realizacja zajęć za pomocą narzędzia MS Teams – zgodnie z wytycznymi Doradcy 

Dydaktycznego. 

3. Przestrzeganie harmonogramu realizacji zajęć i informowanie Kierownika projektu 

o wszelkich zmianach. 

4. Sprawdzanie na zajęciach obecności poprzez wygenerowanie stosownego raportu 

obecności on-line, raportu aktywności uczestników (generowanych z MS Teams).   

5. Umieszczanie na materiałach dydaktycznych, prezentacjach i innych źródłach 

wykorzystywanych do prowadzenia zajęć  logotypów – zgodnie z  wymogami oraz 

informowanie studentów/studentek, że zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Informowanie Kierownika projektu o wszelkich trudnościach zaistniałych przy 

wykonywaniu pracy. 

7. Terminowe przekazywanie do Kierownika projektu dokumentacji z przeprowadzonych 

zajęć: list obecności, ankiet na zakończenie zajęć, konspektów zajęć. 

8. Współpraca z Doradcą Dydaktycznym w zakresie opracowania ankiety kompetencyjnej z 

obszaru danego wykładu. 

9. Wykonywanie innych zadań w ramach powierzonych obowiązków, które wynikną w trakcie 

bieżącej realizacji projektu, zgodnie z zaleceniami Kierownika projektu. 

 

Wymagania i kwalifikacje do pełnienia funkcji Wykonawcy: 

O przeprowadzenie wykładów mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, posiadający wiedzę i 

doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W zakresie poszczególnych tematów 

wykładów przedstawiono poniżej wymogi z uwzględnieniem: 

- wymogów obowiązkowych – warunkujących możliwość wzięcia udziału w postępowaniu (ich 

niespełnienie wyklucza oferenta), 

- wymogów opcjonalnych (wraz z wagą punktacji przy ocenie ofert) – ich niespełnienie nie wyklucza 

udziału w postępowaniu: 

 

 

 TEMAT WYKŁADU: Wymagania obowiązkowe: Wymagania opcjonalne: 

1. Prawne i organizacyjne 

uwarunkowania 

bezpieczeństwa 

drogowego w Polsce. 

1. Posiadanie  doświadczenia 

zawodowego w 

instytucjach związanych z 

bezpieczeństwem 

• doświadczenie w 

prowadzeniu kursów, 
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drogowym, nie krótsze niż 

2 lata. 

 

 

2. Wykształcenie wyższe. 

 

szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa – 15 pkt.  

• stanowisko kierownicze w 

instytucjach związanych z 

bezpieczeństwem, w tym 

zarządzaniem kryzysowym -  

15 pkt.  

2. Prawo użycia broni w 

Polsce – aspekty prawne i 

psychologiczne. 

1. Posiadanie doświadczenia 
w zakresie prowadzenia 
szkoleń strzeleckich, nie 

krótsze niż 2 lata. 

 

2. Wykształcenie wyższe. 

 

 

• doświadczenie służby 

wojskowej lub służby w 

innych formacjach 

uzbrojonych – 15 pkt.  

• stanowisko kierownicze w 

instytucjach związanych z 

bezpieczeństwem, w tym 

zarządzaniem kryzysowym - 

15 pkt. 

3. Kształtowanie 

bezpiecznej przestrzeni 

publicznej w 

aglomeracjach miejskich. 

1. Posiadanie doświadczenia 

zawodowego lub 

osiągnięcia naukowe w 

zakresie bezpieczeństwa, 

nie krótsze niż 2 lata. 

 

2. Wykształcenie wyższe. 

 

• doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych ze 

studentami na kierunku 

Bezpieczeństwo Państwa 

lub Bezpieczeństwo 

Narodowe – 7,5 pkt   

• udział w co najmniej 

dwóch konferencjach 

naukowych z autorskim 

referatem lub warsztatami 

dotyczącymi 

bezpieczeństwa państwa, 

zarządzania kryzysowego 

lub edukacji dla 

bezpieczeństwa - 7,5 pkt   

• co najmniej jedna 

recenzowana publikacja 

dotycząca tematyki 

bezpieczeństwa państwa, 

zarządzania kryzysowego 
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lub edukacji dla 

bezpieczeństwa - 7,5 pkt    

• doświadczenie służby lub 

pracy w formacjach lub 

instytucjach 

odpowiadających za 

bezpieczeństwo państwa - 

7,5 pkt    

4. Military public affairs w 

Siłach Zbrojnych RP. 
1. Posiadanie  doświadczenia 

zawodowego na 
stanowiskach związanych z 
komunikacją strategiczną i 
military public affairs, nie 

krótsze niż 2 lata. 

 

2. Wykształcenie wyższe. 

 

 

• doświadczenie w 

prowadzeniu szkoleń 

wojskowych lub 

proobronnych – 15 pkt.  

• ukończone kursy, 

szkolenia z zakresu 

komunikacji strategicznej i 

military public affairs – 15 

pkt.  

5. SERE – przetrwanie, 

unikanie, opór, ucieczka. 
1. Posiadanie doświadczenia 

zawodowego w zakresie 
prowadzenia szkoleń 
wojskowych i 
proobronnych, nie krótsze 

niż 2 lata. 

 

2. Wykształcenie wyższe. 

 

 

• doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych ze 

studentami lub uczniami 

klas mundurowych – 10 pkt 

• udział w specjalistycznych 

kursach, szkoleniach z 

zakresu sztuki przetrwania 

– 10 pkt 

• doświadczenie wojskowe 

lub służby w innych 

formacjach uzbrojonych – 

10 pkt 

6. Techniki sztuki 

przetrwania. 
1. Posiadają doświadczenie 

zawodowe w zakresie 
prowadzenia szkoleń z 
technik sztuki przetrwania, 
nie krótsze niż 2 lata. 

 

2. Wykształcenie wyższe. 

• doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych ze 

studentami lub uczniami 

klas mundurowych – 10 

pkt. 
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• udział specjalistycznych 

kursach wojskowych i 

proobronnych - 10 pkt. 

• doświadczenie wojskowe 

lub służby w innych 

formacjach uzbrojonych - 

10 pkt. 

 

 

6. Informacje ogólne: 

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

realizacji zamówienia w przeliczeniu na 1 h zajęć dydaktycznych (45 min). Cena oferty powinna 

uwzględniać wszelkie koszty wypłacane bezpośrednio wykonawcy, ale także koszty wypłacane na jego 

rzecz (tj. w przypadku osoby fizycznej koszty zawarcia umowy leżące po stronie zamawiającego). 

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia. 

 

 

7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2021 r. zgodnie z harmonogramem zajęć. Zmiany w 

harmonogramie są możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego.  

 

Konspekty zajęć muszą  być uzgodniony i zaakceptowane przez Doradcę Dydaktycznego na kierunku 

Bezpieczeństwo Państwa. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert i związania ofertą 

 

1. Oferty (wg załączonego wzoru Formularza ofert) z ceną wraz z oświadczeniem RODO 

(podpisany scan) prosimy przesyłać na adres mailowy 

przemyslaw.wywial@up.krakow.pl do dnia 1.04.2021 r. 

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. 

 

9. Sposób finansowania 

Koszt przeprowadzenia wykładów 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  
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O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy odpowiedzieli na 

zapytanie ofertowe. 
 

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który przedstawi posiadane tj. wymagane kwalifikacje oraz 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę realizacji usługi, w ocenie której uwzględniana będzie:  

 

I. Cena, waga 70 pkt.:  

 

 

              najniższa oferowana cena brutto 

cena = ------------------------------------------- x 70 pkt 

              cena brutto kolejno ocenianej oferty 

 

II. Wymagania opcjonalne wskazane w pkt.5 : max. 30 pkt 

 

Każdy wykład będzie podlegał odrębnej ocenie, a do realizacji danego wykładu zostanie wybrany 

Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę dla danego wykładu.  

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


