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ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 57/2019/Z231

W związku z realizacją projektu „D.N.A. WSB – Dydaktyka, Nauka, Administracja – Zintegrowany
Program Rozwoju WSB” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Nr umowy POWR.03.05.00-00-Z231/17 zwracamy się z prośbą o
przedstawienie oferty na modyfikację sylabusów anglojęzycznych do przedmiotów kierunkowych
na kierunkach Finanse i Rachunkowość i Zarządzanie.
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 lipca 2017 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 modyfikacja sylabusów anglojęzycznych do przedmiotów
kierunkowych na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie dla studiów I i II stopnia
zgodnie z uszczegółowieniem zamówienia zawartym w punkcie 3.2.
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3.1 Opis projektu
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „D.N.A. WSB –
Dydaktyka, Nauka, Administracja – Zintegrowany Program Rozwoju WSB”. Celem głównym projektu
jest wzrost jakości funkcjonowania WSB do 03.2022 r. jako nowoczesnej, efektywnej organizacji z
ciągle doskonalonymi procesami PRAKTYCZNEGO KSZTAŁCENIA i ZARZĄDZANIA oraz STRUKTURĄ Strona | 2
dostosowaną do potrzeb studentów, pracowników oraz otoczenia społeczno – gospodarczego WSB.

3.2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Przedmiotem

zamówienia

jest

modyfikacja

sylabusów

anglojęzycznych

do

kierunkowych na kierunkach:
Zarządzanie I Stopnia:
• Accounting
• Business English
• Introduction to Business Management
• IT
• Psychology
• Quantitative Methods

Zarządzanie II stopnia:
• Dissertation
• Economic Forecasting
• Financial Analysis
• Process Management
• Strategic Management

Finanse i Rachunkowość II stopnia:
• Advanced Managerial Accounting
• Cost Accounting
• Dissertation
• Financial Reporting Standards
• Management of Credit Institutions
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przedmiotów

W ramach prac nad sylabusem wymagane będzie opracowanie:
 Wymagań wstępnych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
 Założeń i celów kształcenia,
 Szczegółowych efektów kształcenia przedmiotu,
 Szczegółowego programu zajęć,
 Metod dydaktycznych stosowanych podczas zajęć,
 Literatury obowiązkowej i uzupełniającej,
 Sposobu zaliczenia przedmiotu,
 Opisu sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia.
Formatkę sylabusa Zleceniobiorca otrzyma w ramach kompletu dokumentacji niezbędnej do podjęcia
i zrealizowania zadania. W projekcie przewidziano 8 godzin (1h = 45 minut) pracy na opracowanie
jednego sylabusa.
3.3 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być wykonany i dostarczony do 15 września 2019 roku.

3.4 Zakres zadań Wykonawcy w ramach usługi, o której mowa w niniejszym zapytaniu obejmować
będzie:

Przygotowanie sylabusów wskazanych w punkcie 3.2 „Charakterystyka przedmiotu zamówienia” i
przekazanie go Zamawiającemu w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej.
3.5 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:
Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu lub innym podmiotom
uprawnionym przeprowadzenia kontroli realizacji usługi.
3.6 Dokumentacja

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pakietu dokumentów (na formatce przekazanej przez
Zamawiającego):
 sylabusa wskazanego w umowie przedmiotu/wskazanych w umowie przedmiotów w formie
wydruku oraz w wersji elektronicznej;
 protokołu odbioru wskazującego prawidłowe wykonanie zadań.
Dostarczenie ww. dokumentów jest warunkiem koniecznym wypłaceniem świadczenia finansowego
za zrealizowanie zadania.
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3.7 Oferty częściowe.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
3.8 Kod CPV

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3.9.Finansowanie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia (zamawiane usługi) będzie finansowany ze środków publicznych w wysokości
co najmniej 70 %.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby
fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy
spełniają następujące warunki:
- dydaktyk lub praktyk z minimum rocznym doświadczeniem dydaktycznym w obszarze
modyfikowanego kierunku (Weryfikacja na podstawie złożonego CV Oferenta lub w przypadku
osób prawnych CV osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia),
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
oraz kryteriów premiowanych na podstawie oświadczeń i CV Oferenta lub w przypadku osób
prawnych CV osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia, 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 z Zamawiającym 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
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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).

5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego
za wykonanie umowy.
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:


końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana
kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę
brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt
Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT
(jeśli dotyczy)),



oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,



oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1);

b) Życiorys zawodowy (CV) Oferenta lub CV osoby/osób wskazanych przez Oferenta do
realizacji zamówienia, obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w
postępowaniu.
VI.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1.

Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 17 czerwca 2019 r.
do godziny 24.00 drogą elektroniczną na adres dnaoferty@wsb.gda.pl z dopiskiem
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 57/2019/Z231” lub w godzinach pracy w
dni powszednie (8:00-16:00) w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al.
Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.

2.

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

3.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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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, na podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania Strona | 6
ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM

WAGA (%)

Cena ofertowa brutto

100

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 100%:
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na
wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę
zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)
Punkty za kryterium „cena ofertowa brutto” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.
Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV
Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające
odnośne doświadczenie.

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród
ocenianych.
3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od
zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z
Wykonawcą.
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4. Poszczególne części zamówienia o których mowa w punkcie 3.2 będą zlecane do wykonania w
pierwszej kolejności oferentom, którzy przedstawią oferty najkorzystniejsze.
5. W przypadku ofert równoważnych zamawiający może wezwać oferentów, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji cenowych.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w Strona | 7
sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.

7. 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 lipca
2017 r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności
dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia tj. odwołania jednego
lub większej ilości zajęć bez podania przyczyny przed ich rozpoczęciem.
10.W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w
wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.

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 Wykonawcy.
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 oferty nie może być krótsza niż 30 dni od terminu złożenia oferty.
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5. KARY UMOWNE – karą umowną za niewykonanie przez Wykonawcę całości Zamówienia w
terminie o jakim mowa w niniejszym zapytaniu jest 10% wartości złożonej przez niego oferty.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
8. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach umowy zlecenia.
9. Dodatkowych wyjaśnień udziela Pani Jolanta Zielińska-Goluch tel. 58 522 77 72.

I. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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