„Kompetencje na Start UP”

Kraków dnia 5 marca 2018 roku
Zaproszenie do składania propozycji cenowej
Dotyczącej:
przeprowadzenia warsztatów podczas 2 wizyt studyjnych studentów informatyki w firmach
informatycznych (inżynierskiej lub programistycznej) w projekcie „Kompetencje na Start UP” w
ramach zadania nr 3 „Rozwój kompetencji studentów kierunków MATEMATYKA,
INFORMATYKA, poprzez realizację działań wspólnie z otoczeniem społeczno gospodarczym”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-K042/15.
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 310/PU/ 2018 z dnia 05.02.2018 Tryb postępowania: art.4 pkt.8 PZP (poza ustawą)
3. Osoby do kontaktu:
Katarzyna Sznicer
tel. 12 662 74 77
e-mail: katarzyna.sznicer@up.krakow.pl
4. Określenie przedmiotu wyceny:
Poszukiwane są firmy informatyczne (inżynierska [np. projektowanie systemów automatyki] lub
programistyczna [np. z obszaru: web developing, projektowanie aplikacji mobilnych, tworzenie gier
komputerowych]), w których studenci (w liczbie od 20 do 25 osób) odbędą wizytę studyjną.
Należy wycenić koszt organizacji wizyty, obejmujący:
1) organizację warsztatów, których program powinien obejmować obligatoryjnie:
- omówienie profilu działalności firmy, jej misji oraz planowanego rozwoju
- aplikacja (rekrutacja) na staże, do pracy (w tym: oczekiwania w stosunku do stażystów,
kandydatów na pracowników)
oraz opcjonalnie (tematy do wyboru z poniższych, min. 2):
- zarządzenie projektami informatycznymi
- hackatony
- proces tworzenia innowacji
- wdrażanie systemów informatycznych
- nowe technologie w projektach informatycznych
- strategia marketingowa firmy informatycznej.
Warsztaty nie powinny być krótsze niż 6 godzin dydaktycznych (6 x45 min), a czas trwania
wizyty nie powinien przekroczyć 8 godzin.
2) catering dla uczestników wizyty studyjnej.
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5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy (firmy przyjmującej studentów na wizytę studyjną):
O organizację wizyty studyjnej mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy prowadzący działalność
gospodarczą w obszarze inżynierskim lub informatycznym, posiadający wiedzę i doświadczenie
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Od Wykonawcy oczekuje się zapewnienia
warunków niezbędnych do organizacji warsztatów (sali, w której mogą odbyć się zajęcia/prelekcje dla
20-25 osób). 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 – koszt organizacji 1 wizyty studyjnej.
Forma zatrudnienia: umowa na wykonanie usługi.
7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2018 r.
Szczegółowy termin przeprowadzenia spotkania musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez
Doradczynię Edukacyjną dla kierunku informatyka.
8. Miejsce i termin składania ofert i związania ofertą





Oferty z całkowitym kosztem z VAT wraz z proponowanym programem
wizyty
studyjnej
prosimy
przesyłać
na
adres
mailowy
katarzyna.sznicer@up.krakow.pl do dnia 12 marca 2018 r. do godz.
9.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Sposób finansowania
Koszt organizacji wizyt studyjnych będzie współfinansowany przez Unię Europejską z projektu pn.
”Kompetencje na Start UP” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie
umowy nr POWR.03.01.00-00-K042/15.
10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
odpowiedzieli na zapytanie ofertowe, które zostało opublikowane na stronie internetowej
http://projekty.up.krakow.pl/.

którzy

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową
na realizację usługi.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
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