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

Kraków, 01 sierpnia 2019 r.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Dotyczącej:
Przeprowadzenia zajęć z modułu DEMYSTYFICATION w projekcie „Uczelnia najwyższej jakościUP 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

Adres:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Telefon:

12 662-74-77

Regon:

000001376

NIP:

675-02-00-195

2. Tryb postępowania:
Tryb postępowania: art.4 pkt.8 PZP (poza ustawą).
3. Osoby do kontaktu:
Katarzyna Reikowska
tel. 12 662 74 77
e-mail: katarzyna.reikowska@up.krakow.pl

4. Określenie przedmiotu wyceny:

Przygotowanie i prowadzenie zajęć z modułu DEMYSTIFICATION dla 4 grup
szkoleniowych z następujących części:
1) wprowadzenie do projektu i gry bad news ( 2 h)
2) weryfikacja źródeł internetowych ( 2 h)
3) Jak stworzyć Piotra Niewiechowicza ( 2 h)
4) Wpływ Rosji w środowisku informacyjnym państw nordyckich i bałtyckich- Analiza raportu
NATO Strategic Communications Centre of Exvellence 2018 (2 h)
5) Wybory prezydenckie w USA- Rola FR (2 h)
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6) Wpływy rosyjskie w innych państwach w Europie- Brexit Polska (2 h)
7) Twarde działania w cyberprzestrzeni 2018 DoD Cyber Strategy and Cyber Posture (2 h)
8) Podsumowanie prezentacji studentów i gry „bad news” (1 h)
Wykłady będą prowadzone w formie ustnej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie na podstawie otrzymanych scenariuszy zajęć z wykorzystaniem wskazanych
w scenariuszu: celów, metod, przebiegu zajęć, formy udziału w zajęciach, niezbędnych środków
dydaktycznych.
Istnieje możliwość składania ofert częściowych (1-8).

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

Zakres obowiązków związanych z realizacją zadania:

1. Przeprowadzenie zajęć zgodnie ze scenariusze.
2. Przestrzeganie harmonogramu realizacji zajęć i informowanie Kierownika projektu
o wszelkich zmianach.
3. Sprawdzanie na każdych zajęciach obecności poprzez przekazanie do podpisu listy
obecności.
4. Umieszczanie na materiałach dydaktycznych, prezentacjach i innych źródłach
wykorzystywanych do prowadzenia zajęć logotypów – zgodnie z wymogami oraz
informowanie uczennic i uczniów, że zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Informowanie Kierownika projektu o wszelkich trudnościach zaistniałych przy
wykonywaniu pracy.
6. Terminowe przekazywanie do Kierownika projektu list obecności, ankiet na zakończenie
zajęć, konspektów zajęć.
7. Wykonywanie innych zadań w ramach powierzonych obowiązków, które wynikną
w trakcie bieżącej realizacji projektu, zgodnie z zaleceniami koordynatorki 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 szczególności istotne jest
posiadanie wiedzy praktycznej w obszarze, których dotyczą poszczególne części. Od wykonawcy
oczekuje się doświadczenia zawodowego w zakresie: dyplomacji, wojskowości lub dziennikarstwa.
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Powyższe powinno być poparte publikacjami w wymienionych obszarach.
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).
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia.
7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 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

0. Oferty (wg załączonego wzoru Formularza ofert) z ceną wraz z
oświadczeniem RODO prosimy przesyłać na adres mailowy
katarzyna.reikowska@up.krakow.pl do dnia 20 sierpnia 2019 r. do
godz. 14.00.
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Sposób finansowania
Koszt przeprowadzenia wykładów do zajęć z modułu DEMYSTYFIACTION dla 4 grup 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
odpowiedzieli na zapytanie ofertowe.

Zamawiający

zawiadomi

Wykonawców,

którzy

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który przedstawi posiadane tj. wymagane kwalifikacje oraz
przedstawi najkorzystniejszą cenę za realizację usługi.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
narodowej informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować
poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując
korespondencję na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując
korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie
zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Uniwersytetowi Pedagogicznemu im.
Komisji Edukacji Narodowej.
Może się Pani/Pan również skontaktować z
inspektorem ochrony danych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej podmiotu, który realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-z221/17 Uczelnia
najwyższej jakości- UP To The TOP” poprzez email: iod@up.krakow.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz
art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika
I i II do tego rozporządzenia;
- rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014
r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
www.up.krakow.pl

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

europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
4. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w
pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w
tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
6. Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Narodowemu
Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa i beneficjentowi
realizującemu projekt Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji
Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. Pani/Pana dane osobowe mogą
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje,
kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020.
7. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie
z obowiązującym prawem.
8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa
w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych,
przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie
będą profilowane.
12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
……………………………………………
podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą
informacyjną/opiekuna prawnego
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