„Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kraków, 25 czerwca 2019 r.
Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej:
opracowania opinii eksperckich planu i programu kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
(studia praktyczne inżynierskie I st.) w ramach Zadania 7 – „Dostosowanie i realizacja programu
kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa” Projektu
„Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.0000-z221/17.
1. Zamawiający
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Adres:
Telefon:
Regon:
NIP:

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
12 662-64-09
000001376
675-02-00-195

2. Nr i tryb postępowania:
Numer opinii 1080/PU/2019 z dnia 24.06.2019 tryb postępowania: art.4 pkt.8 PZP (poza ustawą)
3. Osoby do kontaktu:
W sprawach finansowych: mgr Katarzyna Sznicer
tel.
12 662 74 77
e-mail: katarzyna.sznicer@up.krakow.pl
W sprawach merytorycznych i organizacyjnych: dr Natalia Ryłko
Tel. 12 662 6339
e-mail: natalia.rylko@up.krakow.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie opinii o uruchomionym w ramach Projektu „Up to the
TOP” kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w zakresie:
 obowiązującego planu i programu studiów inżynierskich kierunku praktycznego Inżynieria
Bezpieczeństwa pod względem ich dostosowania do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym
wskazaniem na rynek pracy regionu Małopolski, z odniesieniem do przedmiotów
kierunkowych oraz specjalnościowych, zgodnych z profilem zawodowym eksperta,
http://www.technika.up.krakow.pl/~wwwitech/pl/studia-i-stopnia-rozpoczynaja-xi.html
 poza programowych działań na kierunku praktycznym Inżynieria Bezpieczeństwa,
zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku
pracy w kontekście ułatwienia przyszłym absolwentom kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
wejścia na rynek pracy.
W ramach zamówienia zaplanowane jest pozyskanie 3 opinii od 3 różnych Wykonawców, przy czym
profile zawodowe Wykonawców mają być zgodne co najmniej z jedną ze specjalności realizowanych
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na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa - Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych
lub Bezpieczeństwo technologii informacyjnych.
Zakłada się, że Wykonawca przeznaczy na realizację opisanego powyżej zlecenia 15 godz. pracy.
5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
O przygotowanie opinii może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
1. posiada wykształcenie wyższe na poziomie minimum licencjackim w dziedzinach nauk
inżynieryjno-technicznych lub ścisłych i przyrodniczych;
2. posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach, w zakresie
obowiązków których wymagane są kompetencje i umiejętności, zgodne z zaplanowanymi do
uzyskania w trakcie studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.
Dodatkowe kryteria:
 współpraca z uczelniami wyższymi, między innymi prowadzenie zajęć, warsztatów,
współpraca z Naukowym Kołem Studenckim, udział w projektach realizowanych na
uczelniach wyższych, etc,
 doświadczenie zawodowe – staż pracy.
6. Informacje ogólne:
Proponowana przez Wykonawcę cena brutto obejmuje wszystkie poniesione przez niego koszty,
niezbędne do realizacji zamówienia.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
7 dni liczonych od dnia podpisania umowy
8. Miejsce i termin składania ofert i związania ofertą




Oferty z ceną brutto (lub z VAT) za 15 godzin pracy z podaniem kwoty jednostkowej – za
1 godzinę pracy (FORMULARZ OFERTOWY) wraz z oświadczeniem RODO (podpisany
scan) prosimy przesyłać na adres mailowy katarzyna.sznicer@up.krakow.pl do dnia
1 VII 2019 r.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

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.
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Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę realizacji
usługi, w ocenie której uwzględniana będzie:
70 pkt.: cena
30 pkt.: spełnienie wymagań wg algorytmu:


doświadczenie w pracy zgodne z jedną ze specjalnością realizowaną na kierunku
Inżynieria Bezpieczeństwa w przedziale:
o 2-10 lat: 5 pkt
lub
o powyżej 10 lat: 10 pkt



współpraca z uczelnią wyższą:
o jedna aktywność: 10 pkt
lub
o więcej niż jedna aktywność: 20 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.
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