Gdańsk, dn. 02.02.2017 r.
ZAMAWIAJĄCY
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk
NIP: 583-25-58-844, REGON: 191627386
www.wsb.pl/gdansk
tel. 58 522 77 00
ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie częściowe

Nr 1/2017/NPK_N013

W związku z realizacją projektu „Studia z pracodawcą – program kształcenia praktycznego na
kierunkach Logistyka (I i II stopień) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy POWR.03.01.0000-N013/16-00 zwracamy się z prośbą do pracodawców branży logistycznej zatrudniających
pracowników z szeroko rozumianych obszarów: logistyki i inżynierii transportu, logistyki i spedycji
międzynarodowej, zarządzania procesami i projektami logistycznymi, transportu lotniczego, logistyki
międzynarodowej, zarządzania logistyką, przewozu towarów i osób w transporcie drogowym,
logistyki portów morskich, inżynierii produkcji, projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów
transportowych, inżynierii systemów logistycznych, logistyki i gospodarki morskiej oraz spedycji
morskiej i lotniczej o przedstawienie ofert na opracowanie profilu absolwenta oraz modelu
kompetencji do modyfikowanego programu kierunku Logistyka dla studiów I stopnia (profil
inżynierski i licencjacki) oraz dla studiów II stopnia.
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (dalej jako WSB w Gdańsku) jest uczelnią biznesową należącą do
grona niepublicznych uczelni, która stawia sobie za cel przede wszystkim wysoką jakość kształcenia.
Jednocześnie dba o rozwój oferty edukacyjnej kształtowanej w oparciu o wieloletnią obserwację
potrzeb rynku pracy. Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze zamówienie będzie udzielone zgodnie z Zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września
2016 r.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych z późn. zm..
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie profilu absolwenta oraz modelu kompetencji do
modyfikowanego programu kształcenia dla kierunku logistyka dla studiów I stopnia (profil inżynierski
i licencjacki) oraz dla studiów II stopnia.
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3.1 Opis projektu
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Studia z
pracodawcą – program kształcenia praktycznego na kierunkach Logistyka (I i II stopień) w
Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku”. Celem głównym projektu jest wzrost dostosowania i
zakresu realizacji - we współpracy z pracodawcami - programów kształcenia na 2 kierunkach
Logistyka studia I i II stopnia WSB w Gdańsku w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku
pracy i społeczeństwa, w tym Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, przekładający się na
wzrost kompetencji studentów uczestniczących w edukacji w ramach ww. programów
kształcenia.
3.2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Profilu absolwenta oraz modelu kompetencji
(wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) dla określonych obszarów kształcenia
na kierunku logistyka, osobno dla profilu inżynierskiego i licencjackiego studiów I stopnia jak i
dla studiów II stopnia.
Profil absolwenta oraz model kompetencji opracują osobno dla profilu inżynierskiego i
licencjackiego I stopnia oraz dla II stopnia zespoły 3-osobowe (dydaktyk i dwóch
pracodawców) podczas spotkań (6 godzin) i pracy zdalnej (8 godzin).
Opracowanie profilu absolwenta oraz modelu kompetencji odbywać winno się w oparciu o
analizę zakresu obowiązków stanowiskowych, ofert rekrutacyjnych Świadczeniodawcy oraz w
oparciu o analizę ofert pracy innych pracodawców branży logistycznej we wskazanych
obszarach:
 Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych,
 Logistyka międzynarodowa,
 Logistyka portów morskich,
 Inżynieria produkcji,
 Logistyka i spedycja,
 Logistyka i gospodarka morska,
 Zarządzanie procesami logistycznymi,
 Logistyka i inżynieria transportu,
 Logistyka i spedycja międzynarodowa.
Opracowana sylwetka absolwenta oraz model kompetencji powinien odzwierciedlać w
możliwie dokładny sposób zakres oczekiwanych przez pracodawców kompetencji (wiedzy,
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umiejętności, kompetencji społecznych) u absolwentów kierunku Logistyka, w zakresie
stanowisk pracy definiowanych w ww. obszarach zatrudnienia.
Praca realizowana będzie w ramach działań grupowych oraz działań indywidualnych.
Działania indywidualne – praca zdalna odbywać się będzie w lokalizacjach Świadczeniodawcy.
Działania grupowe będą się odbywać na terenie Gdańska, w lokalizacjach wskazanych przez
Zamawiającego.
3.3 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 15.02.2017 r. do 22.02.2017 r.
3.4 Czas, liczba godzin

Świadczenie usługi będzie trwać przez maksymalnie 6 dni roboczych. Na przeprowadzenie
działań przewidziano łącznie 14 godzin/1 pracodawcę, w tym: 6 godzin pracy grupowej i 8
godzin pracy indywidualnej. Terminy działań grupowych wskaże Zamawiający.
3.5 Zakres zadań Wykonawcy w ramach usługi, o której mowa w niniejszym zapytaniu obejmować
będzie:



Przygotowanie listy nazw stanowisk mieszczących się w definiowanych obszarach
kształcenia – udzielenie odpowiedzi na pytanie: kim z zawodu może być absolwent
danego kierunku studiów o wybranej specjalizacji?



Przygotowanie profilu absolwenta kierunku Logistyka o profilu inżynierskim oraz o
profilu licencjackim na poziomie:
o ogólnym kierunkowym studiów I stopnia (tj. absolwent kierunku Logistyka I
stopnia profil inżynierski, absolwent kierunku Logistyka I stopnia profil
licencjacki),
o ogólnym kierunkowym studiów II stopnia (tj. absolwent kierunku Logistyka II
stopnia profil magisterski)
o szczegółowym – specjalnościowym dla studiów I stopnia (tj. absolwent
kierunku Logistyka, profil inżynierski/licencjacki, specjalność Logistyka i
spedycja itd.),
o szczegółowym – specjalnościowym dla studiów II stopnia (tj. absolwent
kierunku

Logistyka,

profil

magisterski,

specjalność

Logistyka

międzynarodowa, itd.)
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Przygotowanie modelu kompetencji w podziale na: wiedzę, umiejętności oraz
kompetencje społeczne (miękkie) dla poszczególnych profilów absolwenta dla profilu
inżynierskiego, profilu licencjackiego oraz profilu magisterskiego na wymienionych
wyżej poziomach szczegółowości.

3.6 Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Nadzór prowadzony przez Wykonawcę:
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się
problemach w realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za usługę,
Nadzór prowadzony przez Zamawiającego:
a) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu lub innym podmiotom
uprawnionym

przeprowadzenia

wszelkich

ankiet

ewaluacyjnych

i oceniających oraz

umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji usługi,
3.7. Dokumentacja

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania następującego pakietu dokumentów na formatce
dostarczonej przez Zlecającego:


Profil absolwenta studiów licencjackich I st,



Listę stanowisk wpisujących się w obszary kształcenia na kierunku Logistyka licencjacka I st, dla
specjalności: Logistyka i spedycja i/lub Logistyka międzynarodowa i/lub Logistyka Portów Morskich
i/lub Logistyka i gospodarka morska i/lub Spedycja Morska i Lotnicza



Model kompetencji dla absolwentów studiów licencjackich I st na kierunku Logistyka dla
specjalności: Logistyka i spedycja i/lub Logistyka międzynarodowa i/lub Logistyka Portów Morskich
i/lub Logistyka i gospodarka morska i/lub Spedycja Morska i Lotnicza



Wnioski i rekomendacje dotyczące kształcenia na określonym kierunku, profilu studiów,
specjalnościach.

lub


Profil absolwenta studiów inżynierskich I st



Listę stanowisk wpisujących się w obszary kształcenia na kierunku Logistyka inżynierska I st, dla
specjalności: Inżynieria produkcji i/lub Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów
transportowych i/lub Inżynieria systemów logistycznych



Model kompetencji dla absolwentów studiów inżynierskich I st na kierunku Logistyka dla
specjalności: Inżynieria produkcji i/lub Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów
transportowych i/lub Inżynieria systemów logistycznych
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i


Profil absolwenta studiów magisterskich (II stopnia),



Listę stanowisk wpisujących się w obszary kształcenia na kierunku Logistyka II stopnia, dla
specjalności: Logistyka i inżynieria transportu i/lub Logistyka i spedycja międzynarodowa i/lub
Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi i/lub Transport lotniczy i/lub Logistyka
międzynarodowa i/lub Menedżer logistyki i/lub Przewóz towarów i osób w transporcie drogowym



Model kompetencji dla absolwentów studiów inżynierskich I st na kierunku Logistyka dla
specjalności: Inżynieria produkcji i/lub Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów
transportowych i/lub Inżynieria systemów logistycznych

zgodnie z przydzielonym przez Zamawiającego zakresem.
Świadczeniobiorca zobowiązany jest jednocześnie do złożenia karty czasu pracy na formatce
dostarczonej przez Zleceniodawcę.
Dostarczenie ww. dokumentów jest warunkiem koniecznym do wypłacenia świadczeń finansowych
za wykonaną pracę.
3.8. Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3.9 Kod CPV

80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.30.00.00 - Usługi szkolnictwa wyższego
80.40.00.00 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe
80.57.00.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne), którzy spełniają
następujące warunki:
 Są pracodawcą w branży logistycznej, przez co rozumie się firmy sklasyfikowane w Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) w sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe, w Działach 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 lub w sekcji H –
Transport i gospodarka magazynowa, w Działach 49, 50, 51, 52, 53 oraz kadrę zarządzającą i
kierowniczą tych firm. (Weryfikacja na podstawie oświadczenia Oferenta oraz złożonego CV).
 Posiadają min. 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia działalności
zgodnej z przedmiotem zamówienia, przez co rozumie się świadczenie usług i zatrudnianie
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pracowników w obszarach zgodnych z obszarami kształcenia wskazanymi w przedmiocie
zamówienia oraz funkcjonowanie na rynku branży logistycznej w obszarze wpisującym się w co
najmniej jeden z wyżej wskazanych obszarów klasyfikacji PKD.
(Weryfikacja na podstawie złożonego CV Oferenta).
 Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach umowy zlecenie, przez osobę fizyczną
wskazaną w ofercie.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczenia i CV Oferenta oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z
formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów
potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
4. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie
może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości
realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą
Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy:


osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli) lub



kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pomocnika).
V.

DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIENIA WARUNKÓW

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien
przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający cenę
wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana kwota powinna
pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (noclegi, koszty podróży itp.).
b) Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym (Załącznik nr 1).
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c) Oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym (Załącznik nr 1).
d) Życiorys zawodowy (CV)
e) Oświadczenie o którym mowa w pkt. IV. 1. (Załącznik nr 1).

VI.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 10 lutego 2017 r.
do godziny 9.00 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok.
B320

lub

w

Kancelarii

WSB

w

Gdańsku

lub

drogą

elektroniczną

na

adres

e.karewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr
1/2017/NPK_N013”.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

VII. KRYTERIUM OCENY I SPOSÓB OCENY

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału

w

postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na
podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z
formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
Kryterium oceny – cena ofertowa brutto – 100%:
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród
ocenianych.
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od
zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z
Wykonawcą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze
względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców,
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którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub
zaprosić ich do negocjacji.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w
terminie do 13.02.2017 r.
3. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w
Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19
września 2016r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności
dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

1. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i trwały oraz
czytelnie podpisana przez osobę właściwą do reprezentowania Oferenta.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku niespełnienia wymagań
zawartych w zapytaniu ofertowym.
4. Ważność ofert nie może być krótsza niż do dnia 22.02.2017 r.
5. KARY UMOWNE – karą umowną za niewykonanie przez Wykonawcę całości Zamówienia w
terminie o jakim mowa w pkt. III 3.3. jest 10% wartości złożonej przez niego oferty.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
8. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
9. Prawa autorskie do wyniku wykonanych prac należeć będą do Zamawiającego.
10.Dodatkowych wyjaśnień udziela Pani Irena Bach-Dąbrowska email: ibach@wsb.gda.pl

I. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Projekt: „Studia z pracodawcą – program kształcenia praktycznego na kierunkach Logistyka (I i II stopień) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
POWR.03.01.00-00-N013/16

