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ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 2/2017/M028
dotyczące przygotowania programów przedmiotów, studiów przypadku oraz zestawów zadań na
potrzeby procesu kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie w języku angielskim

W związku z realizacją projektu „STUDY IN SILESIA - międzynarodowe studia II stopnia w języku
angielskim na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania
3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, (Nr projektu: POWR.03.03.00-00M028/16) zapraszamy do zgłaszania ofert dotyczących wykonania usług polegających na opracowaniu
w języku angielskim, do wykorzystania w procesie kształcenia na studiach II stopnia realizowanym
w języku angielskim wg. międzynarodowych programów kształcenia, na kierunku Zarządzanie na
Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu:
 programów przedmiotów specjalnościowych
 studiów przypadku/case study
 zestawów ćwiczeń/zadań praktycznych
ZAMAWIAJĄCY
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
NIP 7781028941, REGON 630245248
MIEJSCE PUBLIKACJI
Portal www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest zgodne z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020” oraz umową o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt pt : „STUDY IN SILESIA - międzynarodowe studia II stopnia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie na Wydziale
Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.”, POWR.03.03.00-00-M028/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie:
1. programów kształcenia przedmiotów specjalnościowych w języku angielskim wg. standardów
międzynarodowych oraz materiałów dydaktycznych zgodnie z zapisami opracowanych
programów,
2. studiów przypadku (case studies) w języku angielskim do wykorzystania w realizacji procesu
kształcenia na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie, Specjalności: Project Management –
Junior Project Manager oraz Financial Services Management,
3. zestawów zadań w języku angielskim do wykorzystania w toku procesu kształcenia oraz
zaliczania przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń lub konwersatoriów na studiach II
stopnia kierunku Zarządzanie, Specjalności: Project Management – Junior Project Manager
oraz Financial Services Management,
w ramach projektu pn. „STUDY IN SILESIA - międzynarodowe studia II stopnia w języku angielskim na
kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”
nr POWR.03.03.00-00-M028/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wzrost dostępności międzynarodowych programów kształcenia w Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie dla osób uczestniczących w edukacji
na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców, poprzez przygotowanie i realizację pełnego cyklu
kształcenia w j. angielskim na studiach II stopnia na dwóch specjalnościach na kierunku Zarządzanie w
trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Zamawiający zawrze z Wykonawcami umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na WSB lub,
w przypadku wyboru oferty pracownika Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, aneks do umowy o
pracę przewidujący przyznanie dodatku specjalnego do wynagrodzenia na czas realizacji obowiązków
wynikających z niniejszego zamówienia.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPRACOWANIE PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM
80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego – przygotowanie 5 programów kształcenia przedmiotów
specjalnościowych w języku angielskim wg. standardów międzynarodowych oraz materiałów
dydaktycznych w języku angielskim zgodnie z zapisami opracowanych programów, dla studiów II
stopnia na kierunku Zarządzanie.
Specyfikacja zamówienia o jakim mowa w pkt. 1:

LP

1.

NAZWA PRZEDMIOTU

Wprowadzenie do metodologii
zarządzania usługami (Finansowymi) /

WYMIAR GODZINOWY
PRZEDMIOTU
(godzina dydaktyczna =
45 minut)

SPECJALNOŚĆ,
JAKIEJ
DOTYCZY

ZAKRES PRAC

Wykład – 15 godzin

Financial
Services
Management

Karta
przedmiotu,
scenariusz zajęć,
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Introduction gto Services Management
Methodology

scenariusz
zaliczenia, karta
pracy własnej
studenta,
materiały do
prowadzenia
zajęć

2.

Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw
/ Cofrporate Finanse Management

Wykład – 10 godzin

3.

Systemy informatyczne w finansach / IT
Systems in Finance

Ćwiczenia – 15 godzin

4.

Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości / Ionternational
Accounting Standards

Wykład – 10 godzin

5.

Kultura organizacyjna / Corporate
Culture

Ćwiczenia – 30 godzin

Financial
Services
Management
Financial
Services
Management
Financial
Services
Management
Financial
Services
Management

j.w.

j.w.
j.w.

j.w.

Karty przedmiotu, scenariusze zająć, scenariusze zaliczenia przedmiotu oraz karty pracy własnej
studenta powinny być przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
Termin realizacji zamówienia nie przekroczy 28 lutego 2018r.
Odbiór programów przedmiotów wraz z materiałami do zajęć odbędzie się na podstawie protokołu
odbioru.
Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych, przy czym jako część rozumiane jest minimum
opracowanie pełnego programu dla jednego przedmiotu.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, rozumiane jako całkowity koszt,
który poniesie Zamawiający na wypadek zawarcia umowy z Wykonawcą.
OPRACOWANIE STUDIÓW PRZYPADKU / CASE STUDY W JĘZYKU ANGIELSKIM
80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego – opracowanie w języku angielskim w sumie 4 studiów
przypadku do wykorzystania w realizacji procesu kształcenia na studiach II stopnia kierunku
Zarządzanie, Specjalności: Project Management – Junior Project Manager oraz Financial Services
Management,
Specyfikacja zamówienia o jakim mowa w pkt. 2:

SPECJALNOŚĆ
Financial
Services
Management

MOŻLIWY ZAKRES TEMATYCZNY
Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw /
Corporate Finance Management

LICZBA
STUDIÓW
PRZYPADKU
DLA
SPECJLNOŚCI

8 sztuk

MAKSYMALNY
CZAS TRWANIA
1 STUDIUYM

MAKSYMALNA
LICZEBNOŚĆ
GRUPY
ROZWIĄZUJĄC
EJ STUDIUM

6 godzin
dydaktycz
nych

5 osób
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Systemy informatyczne w finansach / IT Systems
in Finance
Organizacja pracy i kultura organizacyjna /
Corporate Culture
Międzynarodowe standardy rachunkowości /
International Accounting Standards

Studium przypadku powinno być przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.
Termin realizacji zamówienia nie przekroczy 28 lutego 2018r.
Odbiór opracowanych studiów przypadku odbędzie się na podstawie protokołu odbioru.
Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych, przy czym jako część rozumiane jest
minimum opracowanie jednego studium przypadku.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, rozumiane jako całkowity koszt,
który poniesie Zamawiający na wypadek zawarcia umowy z Wykonawcą.
OPRACOWANIE ZESTAWÓW ZADAŃ DO ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W FORMIE ĆWICZEŃ W JĘZYKU
ANGIELSKIM
80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego – opracowanie zestawów zadań (możliwe do rozwiązania
indywidualnie przez 1 studenta) w języku angielskim do wykorzystania w toku procesu kształcenia oraz
zaliczania przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń lub konwersatoriów na studiach II stopnia
kierunku Zarządzanie, Specjalności: Project Management – Junior Project Manager oraz Financial
Services Management.

Specyfikacja zamówienia o jakim mowa w pkt. 3:
SPECJALNOŚĆ

Project
Management,
Financial
Services
Management

PRZEDMIOT REALIZOWANY W FORMIE ĆWICZEŃ

LICZBA
ZESTAWÓW
ZADAŃ

LICZBA ZADAŃ
W 1 ZESTWIE

Rachunkowość zarządcza / Managerial Accounting

1 zestaw

4 zadania

Strategie marketingowe / Marketing Staregies

1 zestaw

4 zadania

Prawo gospodarcze / Economic Law

1 zestaw

4 zadania

Systemy informatyczne w finansach / IT Systems in
Finance

1 zestaw

4 zadania

MAKSYMALNY
CZAS TRWANIA
1 ZADANIA Z
ZESTAWU

2 godziny
dydaktycz
ne
2 godziny
dydaktycz
ne
2 godziny
dydaktycz
ne
2 godziny
dydaktycz
ne

Każde zadanie powinno być przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania.
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Termin realizacji zamówienia nie przekroczy 28 lutego 2018r.
Odbiór zestawów zadań odbędzie się na podstawie protokołu odbioru.
Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych, przy czym jako część rozumiane jest
minimum opracowanie jednego pełnego zestawu zadań.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, rozumiane jako całkowity koszt,
który poniesie Zamawiający na wypadek zawarcia umowy z Wykonawcą.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Mając na uwadze zapisy wniosku o dofinansowanie projektu pn. „STUDY IN SILESIA - międzynarodowe
studia II stopnia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" nr POWR.03.03.00-00-M028/16 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz charakter zamówienia,
zaproszenie do składania ofert skierowane jest do osób fizycznych, które spełniają następujące warunki
uczestnictwa w postępowaniu:
1) legitymują się wykształceniem minimum magisterskim,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tzn. są aktywnymi
praktykami biznesu i są w stanie udokumentować min. 3 letnie doświadczenie w pracy
(trwającej nadal), której charakter ściśle odpowiada zakresowi danego przedmiotu studiów
stanowiącego przedmiot oferty i w wykonywaniu której niezbędna jest biegła znajomość
języka angielskiego,
3) są w stanie zrealizować zakres oferty w taki sposób, by łączne zaangażowanie zawodowe
Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. Limit
zaangażowania zawodowego, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w
szczególności:
a. w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu
wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności
pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie
wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
b. w przypadku stosunku cywilnoprawnego – uwzględnia się czas faktycznie
przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności
gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).
4) nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia
wyłączone są osoby, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, lub z osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, lub
osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
a. 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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b. kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik; 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) nie są zatrudnione jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała
zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi
konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. W przypadku zaistnienia potrzeby
dokonania wyjaśnień, Oferent zobowiązuje się do przedstawienia, dokumentów potwierdzających
spełnienie powyższych warunków na wezwanie Zamawiającego.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z oferentów powinien
przedłożyć formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
zawierający:
a. 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) odnoszącą się do każdej z części
zamówienia, której dotyczy oferta,
b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie
zamówienia,
c. oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym,
d. oświadczenia Wykonawcy dotyczące zatrudnienia/braku zatrudnienia trenera
w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój,
e. oświadczenia Wykonawcy o akceptacji wzorów dokumentacji zamówienia,
którego dotyczy złożona oferta (ujętych odpowiednio w załączniku 1, 2 lub/i 3
do niniejszego zapytania).
2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego, a treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, za wyjątkiem ofert składanych w formie
elektronicznej.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę dotyczącą danej części zamówienia. Złożenie więcej niż
jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
9. Wszelkie zmiany naniesione przez oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez oferenta.
10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę.
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12. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić z podaniem ceny brutto w PLN. Sporządzenie
oferty w walucie innej niż PLN skutkować będzie odrzuceniem oferty.
13. Oferty niekompletne nie będą podlegać ocenie przez Zamawiającego.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku niespełnienia wymagań
zawartych w zapytaniu ofertowym. Oferty niekompletne lub źle skonstruowane będą
odrzucane.
TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Ofertę należy złożyć do 10 listopada 2017r. do 14:00 poprzez:
 przesłanie oferty pocztą na adres Zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, Dział Projektów)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 2/2017/M028 – Dział
Projektów – nie otwierać przed 10 listopada 2017r. godz. 14:00”, lub
 złożyć w ofertę w siedzibie zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, Dział Projektów
pokój nr 116 lub portiernia) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe
2/2017/M028 – Dział Projektów - nie otwierać przed 10 listopada 2017r. godz. 14:00”
 przesłać
ofertę
z
własnego
adresu
e-mail
na
adres:
katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe
2/2017/M028 – Dział Projektów - nie otwierać przed 10 listopada 2017r. godz. 14:00”
Za moment złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
na adres poczty elektronicznej katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl, zaś w przypadku
formy pisemnej – potwierdzenia jej dostarczenia przez Zamawiającego.
Oferty dostarczone do Zamawiającego po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danej części zamówienia.
KRYTERIA WYBORU OFERT I WYBÓR WYKONAWCY

1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz oferty zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. =
100%):

LP.

K1

KRYTERIUM

Cena ofertowa brutto

MAKSYMALNA
DO ZDOBYCIA
LICZBA
PUNKTÓW

60

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

P1 = Cn x CO / 60 pkt
Gdzie:
P1 – liczba uzyskanych punktów
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Cn – cena najniższa w złożonych
ofertach
Co – cena z danej oferty
K2

K3

K4

Doświadczenie zawodowe
Oferenta w dziedzinie związanej z
tematem zlecenia/przedmiotu
Doświadczenie Oferenta w
zakresie uczestnictwa w pracach
dotyczących opracowania
programów zajęć dydaktycznych
Doświadczenie Oferenta w
realizacji zajęć dla studentów
studiów wyższych

25

<5 lat doświadczenia – 5 pkt
5-10 lat doświadczenia – 15 pkt
>10 lat doświadczenia – 25 pkt

10

Uczestnictwo w pracach nad
opracowaniem programu w ciągu
ostatnich 3 lat – 10 pkt
Uczestniczenie w pracach nad
opracowaniem programu wcześniej niż w
przeciągu ostatnich 3 lat – 5 pkt

5

Realizacja zajęć dla studentów w
okresie ostatnich 3 lat – 5 pkt

3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę
punktów, liczona jako suma punktów zdobytych w ocenie kryteriów K1, K2, K3, K4.
4. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy wybrana jako najkorzystniejsza będzie przewyższać
zaplanowany budżet, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z tym
Wykonawcą.
5. Gdy Zamawiający nie dojdzie do porozumienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający przystąpi do negocjacji z Wykonawcą/ami z kolejnych
miejsc z listy rankingowej.
6. 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, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
7. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty przewyższającej kwotę, którą zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy na realizację zamówienia,
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zajął kolejne (drugie) miejsce na liście rankingowej.
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty
w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
10. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej
w Poznaniu 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 20142020” oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności
dotyczącymi kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Ważność oferty nie może być krótsza niż 30 dni od terminu złożenia oferty.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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3. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia podpisana zostanie w czasie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, po przedłożeniu zamawiającemu dokumentów
potwierdzających wskazane w ofercie wykształcenie i doświadczenie.
4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
5. Dodatkowych wyjaśnień udziela Katarzyna Nowakowska – tel. 32 34-98-491, e-mail:
katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl
ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1: Formularze do wykorzystania przy opracowywaniu programu przedmiotu
Załącznik nr 2: Formularze do wykorzystania przy opracowywaniu studium przypadku
Załącznik nr 3: Formularze do wykorzystania przy opracowywaniu zadań
Załącznik nr 4: Formularz oferty
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