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      Siedlce, 15 marca 2013 r. 

Zaproszenie nr ideAGORA - 4/2013 

do złożenia ofert na opracowanie programów nauczania dla kadry naukowo –dydaktycznej, 
dla studentów oraz dla absolwentów, napisanie podręcznika „Jak wdrażać model ideAGORA”, 

przygotowanie opracowania pt. „ Jak współpracować z absolwentem” oraz na opracowanie programu 
cyklu szkoleń dla absolwentów 

w ramach projektu pt: Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią – „ideAGORA 
absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią – 
ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności, 
zapraszamy do składania oferty cenowej w ramach poniższego zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe 

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności w ramach PO KL 

1. 

 
Nazwa i adres 

zamawiającego 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 
ul. Sokołowska 161; 08-110 Siedlce 
NIP 821-21-02-933 REGON 711643331 

2. Tytuł projektu 
Zamówienie niniejsze jest realizowane w ramach projektu pt.: „Model kształcenia 
przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideAGORA - absolwenci 
kapitałem uczelni”. 

3. 
Tryb 

zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki”  

4. 
Przedmiot 

zamówienia 

Nabór personelu projektowego na stanowiska: 
1. Ekspert do opracowania programów nauczania dla kadry naukowo-

dydaktycznej, studentów i absolwentów; (6 osób) 
2. Autor podręcznika „Jak wdrażać model ideAGORA”;(2 osoby) 
3. Autor opracowania pt.: „Jak współpracować z absolwentem”(2 osoby) 
4. Autor programu cyklu szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia 

ustawicznego (2 osoby) 

5. 

Szczegółowy 

opis 

przedmiotu 

zamówienia 

1. Programy nauczania dla kadry naukowo-dydaktycznej, studentów i absolwentów, 
3 nowatorskie programy nauczania opracowane zgodnie z zasadą kształcenia 
ustawicznego, zgodne z wytycznymi zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji.  

2. Podręcznik „Jak wdrażać model ideAGORA”; opracowanie mające służyć, jako 
wskazówka dla innych Uczelni chcących wdrażać wypracowany w Collegium 
Mazovia model ideAGORA. 

3. Opracowanie „Jak współpracować z absolwentem” skrypt będący wskazówką jak 
zachęcić studenta – późniejszego absolwenta do zachowania stałego kontaktu 
z uczelnią, wymiany wiedzy i doświadczeń, zawiązania trwałych relacji 
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interpersonalnych.  
4. Program cyklu szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego, 

obejmujący 160 godzin szkoleniowych. W blokach po 4 godziny szkoleniowe. 
Program powinien odpowiadać na potrzeby absolwentów, być źródłem wiedzy jak 
radzić sobie na rynku pracy, uczyć zaradności, kształtować postawę gotowości do 
uczenia się przez całe życie. 

6. 
Wspólny 
Słownik 
Zamówień 
(CPV) 

80430000-7 

7. 

Termin 

realizacji 

zamówienia 

Zamówienie będzie zrealizowane do dnia 30.06.2013 r. 

8. 
Kryteria oceny 

ofert 

Kryteria oceny i wyboru oferty: 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. cena brutto 60% 
2. doświadczenie 40% 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która 
uzyska największą ilość punktów. Jeden punkt odpowiada 1% w zakresie danego 
kryterium, w przedstawionych poniżej kryteriach: 
Cena 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium ceny obliczona zostanie 
przez podzielenie najniższej oferowanej ceny brutto przez cenę brutto oferty 
badanej i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 
60% wzór: Pc = (Cn : Cb) x 60%, gdzie: Cn – najniższa oferowana cena btutto; Cb 
– cena brutto oferty badanej.  
Doświadczenie 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie 
przez przyznanie punktów za doświadczenie wymienione w załączonym do oferty CV 
zgodne z wymaganiami określonymi w pkt 9 zapytania ofertowego. 
Jedno doświadczenie – jeden punkt. 
Doświadczenie obliczone zostanie następnie według wzoru podanego poniżej 
poprzez podzielenie otrzymanej liczby doświadczenia oferty badanej przez największe 
doświadczenie z złożonych ofert na dane stanowisko i pomnożenie tak otrzymanej 
liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 40% 
wzór: Dd=(Db : Dmax) x 40% 
gdzie: Db – doświadczenie oferty badanej, Dmax –  największe doświadczenie 
z złożonych ofert na dane stanowisko. 

9. 

Wymagania 

w stosunku do 

Wykonawcy 

1. Ekspert do opracowania programów nauczania dla kadry naukowo-

dydaktycznej, studentów i absolwentów. 

1. Wykształcenie wyższe. 
2. Doświadczenie w tworzeniu i opracowywaniu programów nauczania 

w szkolnictwie wyższym. 
3. Znajomość wytycznych określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji. 
4. Wskazane doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym. 
5. Wskazana praktyka badawczo – naukowa. 

2. Autor podręcznika „Jak wdrażać model ideAGORA”. 
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1. Wykształcenie wyższe. 
2.  Doświadczenie w redakcji podręczników dydaktycznych, książek naukowych  

i innych publikacji. 
3. Umiejętność pisania, redagowania i korekty tekstów. 
4.  Wskazane doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego. 
5.  Znajomość zagadnień z obszaru kształcenia ustawicznego.  
6.  Terminowość. 

3. Autor opracowania pt.: „Jak współpracować z absolwentem”.  
1. Wykształcenie wyższe. 
2. Doświadczenie w pracy ze studentami i absolwentami. 
3. Znajomość rynku pracy i jego uwarunkowań. 
4. Wiedza z obszaru psychologii społecznej, budowania trwałych więzi 

społecznych oraz tożsamości lokalnej, aktywacji zachowań prospołecznych. 
5. Znajomość tematyki social mediów. 

4. Autor programu cyklu szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia 

ustawicznego.  
1. Wykształcenie wyższe. 
2. Doświadczenie w opracowywaniu programów szkoleń. 
3. Wskazana praktyka trenerska w obszarze efektywności osobistej, komunikacji 

międzyludzkiej, kreatywnego rozwiązywania problemów. 
4. Znajomość rynku pracy i jego uwarunkowań. 
5. Znajomość zagadnień z obszaru kształcenia ustawicznego. 
6. Terminowość.  

10. 
Informacje 

dodatkowe 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielenia 
odpowiedzi na pytania Oferentów:  
• Sylwia Tokarska, stokarska@mazovia.edu.pl,  tel. 25 633 30 32 w. 86  

lub 783-121-505 
• Urszula Paczuska, upaczuska@mazovia.edu.pl, tel.: 25 633 30 32 w. 44 

 lub 783-121-065.  

11. 

Sposób 

przygotowania 

oferty 

1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku załącznik nr 1. 
2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 
3. Oferta powinna być podpisana czytelnie. 
4. Oferta musi mieć datę sporządzenia. 
5. Na ofercie niezbędne są: adres, numer telefonu, numer NIP, cena brutto. 
6. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie 

należy umieścić zapis „Odpowiedź na zapytanie ofertowe ideAGORA-4/2013 
w ramach projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację 
z uczelnią: ideAGORA - absolwenci kapitałem społecznym uczelni”.  

7. W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien zawrzeć wszystkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W formularzu oferty należy 
podać cenę całkowitą realizacji zamówienia. 

8. Do oferty Wykonawca załącza CV wg wzoru europejskiego, tzw. europass (wzór 
stanowi załącznik do zapytania ofertowego, dostępne również w wersji online na 
http://www.europass.org.pl/europass-cv), wypełnione w zakresie 
umożliwiającym Zamawiającemu ocenę przedmiotu i jakości oferty oraz oceny 
doświadczenia Oferenta. 
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……………………………………………… 

Podpis  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Do oferty Wykonawca załącza oświadczenie o braku powiązań osobowych 
i kapitałowych z Zamawiającym. 

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

12. 

Miejsce i 

termin 

składania ofert 

1. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 
w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od dnia otrzymania oferty.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.  
3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu. 
4. Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2013 r. o godz. 12:00 w pokoju nr A1-025. 
5. Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie 

internetowej pod adresem www.mazovia.edu.pl/mazovia/przetargi 
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego: 

www.mazovia.edu.pl/mazovia/przetargi 
9. Oferty można składać osobiście, faksem na numer (025) 633-20-51, pocztą 

elektroniczną na adres: stokarska@mazovia.edu.pl; upaczuska@mazovia.edu.pl; 
pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres Collegium Mazovia 
Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce 

13. Załączniki  

załącznik nr 1 – Wzór oferty 
załącznik nr 2 – Wzór CV 
załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

z Zamawiającym 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia nr ideAGORA-4/2013 

 

Formularz oferty dla kandydatów na personel projektu 

 

 

Dotyczy – rozpoznania rynku w 
ramach realizacji projektu:  

Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelni  - 
„ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Oferta przygotowana dla: 
Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161 

Stanowisko: 
Ekspert do opracowania programu kształcenia kadry naukowo – 

dydaktycznej, studentów oraz absolwentów 

Wymagania: 

1. Wykształcenie wyższe.  
2. Doświadczenie w tworzeniu i opracowywaniu programów 

nauczania w szkolnictwie wyższym. 
3. Znajomość wytycznych określonych w Krajowych Ramach 

Kwalifikacji.  
4. Wskazane doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym. 
5. Wskazana praktyka badawczo – naukowa. 

Nr zadania: Zadanie 2 pozycja 8, 9 oraz 10 
Imię i nazwisko:   

Adres:  
Telefon kontaktowy:  

E-mail:   

Łączna kwota brutto:  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji projektu pt.: Model kształcenia przez całe życie 
w oparciu o trwałą relację z uczelnią – „ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002, Nr 101, 
poz.926). 

 
Czytelny podpis: 

 

Potwierdzam, że spełniam warunki formalne (zapisane jako „Wymagania”) w przedmiotowym ogłoszeniu. 
 

 

Czytelny podpis: 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia nr ideAGORA-4/2013 

Formularz oferty dla kandydatów na personel projektu 

 

 

Dotyczy – rozpoznania rynku w 
ramach realizacji projektu:  

Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią  - 
„ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Oferta przygotowana dla: 
Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161 
Stanowisko: Autor podręcznika „Jak wdrażać model ideAGORA” 

Wymagania: 

1. Wykształcenie wyższe. 
2.  Doświadczenie w redakcji podręczników dydaktycznych, książek 

naukowych i innych publikacji. 
3. Umiejętność pisania, redagowania i korekty tekstów. 
4. Wskazane doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa 

wyższego. 
5. Znajomość zagadnień z obszaru kształcenia ustawicznego oraz 

zagadnień Lifelong Learning Programme. 
6. Terminowość. 

Nr zadania: Zadanie 2 pozycja 11 
Imię i nazwisko:   

Adres:  
Telefon kontaktowy:  

E-mail:   

Łączna kwota brutto:  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji projektu pt.: Model kształcenia przez całe życie 
w oparciu o trwałą relację z uczelnią – „ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002, Nr 101, 
poz.926). 

 
Czytelny podpis: 

 

Potwierdzam, że spełniam warunki formalne (zapisane jako „Wymagania”) w przedmiotowym ogłoszeniu. 
 

 

Czytelny podpis: 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia nr ideAGORA-4/2013 

Formularz oferty dla kandydatów na personel projektu 

 

 

Dotyczy – rozpoznania rynku w 
ramach realizacji projektu:  

Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelni  - 
„ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Oferta przygotowana dla: 
Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161 
Stanowisko: Autor opracowania pt.: „Jak współpracować z absolwentem” 

Wymagania: 

1. Wykształcenie wyższe. 
2. Doświadczenie w pracy ze studentami i absolwentami. 
3. Znajomość rynku pracy i jego uwarunkowań. 
4. Wiedza z obszaru psychologii społecznej, budowania trwałych więzi 

społecznych oraz tożsamości lokalnej, aktywacji zachowań 
prospołecznych. 

5. Znajomość temtyki social mediów. 
Nr zadania: Zadanie 2 pozycja 13  

Imię i nazwisko:   
Adres:  

Telefon kontaktowy:  
E-mail:   

Łączna kwota brutto:  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji projektu pt.: Model kształcenia przez całe życie 
w oparciu o trwałą relację z uczelnią – „ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002, Nr 101, 
poz.926). 

 
Czytelny podpis: 

 

Potwierdzam, że spełniam warunki formalne (zapisane jako „Wymagania”) w przedmiotowym ogłoszeniu. 
 

 

Czytelny podpis: 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia nr ideAGORA-4/2013 

Formularz oferty dla kandydatów na personel projektu 

 

Dotyczy – rozpoznania rynku w 
ramach realizacji projektu:  

Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelni  - 
„ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Oferta przygotowana dla: 
Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161 

Stanowisko: 

Autor programu cyklu szkoleń dla absolwentów w ramach 

kształcenia ustawicznego. Program obejmujący 160 godzin 

szkoleniowych. 

Wymagania: 

1. Wykształcenie wyższe. 
2. Doświadczenie w tworzeniu i opracowywaniu programów nauczania 

w szkolnictwie wyższym. 
3. Wskazana praktyka trenerska w obszarze efektywności osobistej, 

komunikacji międzyludzkiej, kreatywnego rozwiązywania problemów. 
4. Znajomość rynku pracy i jego uwarunkowań. 
5. Znajomość zagadnień z obszaru kształcenia ustawicznego. 
6. Terminowośc. 

Nr zadania: Zadanie 2 pozycja 14 
Imię i nazwisko:   

Adres:  
Telefon kontaktowy:  

E-mail:   

Łączna kwota brutto:  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji projektu pt.: Model kształcenia przez całe życie 
w oparciu o trwałą relację z uczelnią – „ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002, Nr 101, 
poz.926). 

 
Czytelny podpis: 

 

Potwierdzam, że spełniam warunki formalne (zapisane jako „Wymagania”) w przedmiotowym ogłoszeniu. 
 

 

Czytelny podpis: 
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Załącznik nr 2 do zaproszenia nr ideAGORA-4/2013 

 

 

 

Europass 

Curriculum Vitae 

Miejsce na zdjęcie.  

  

Dane osobowe  

Nazwisko (a) / Imię (imiona)  

Adres(y)  

Telefon(y)     

E-mail(e)  
  

Obywatelstwo  
  

Data urodzenia  
  

Płeć  
  

Preferowane miejsce 

zatrudnienia / charakter 

pracy 

 

  

Doświadczenie zawodowe  

  

Daty  

Zawód lub zajmowane stanowisko  

Podstawowy zakres prac  

i obowiązków 

 

Nazwa i adres pracodawcy  

Typ działalności lub sektor  

Doświadczenie zawodowe  

  

Daty  

Zawód lub zajmowane stanowisko  

Podstawowy zakres prac i obowiązków  

Nazwa i adres pracodawcy  
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Typ działalności lub sektor  

Poziom w klasyfikacji krajowej lub 

międzynarodowej 

 

  

Umiejętności i kompetencje  

  

Język(i) ojczysty(e)  
  

Inne języki  

Samoocena umiejętności 

językowych 

 

  

  

  

  

  

Umiejętności i kompetencje 

społeczne 

 

  

Umiejętności i kompetencje 

organizacyjne 

 

  

Umiejętności i kompetencje 

techniczne 

 

  

Umiejętności i kompetencje 

w zakresie obsługi komputera 

 

  

  
  

Inne umiejętności i kompetencje  
  

Prawo jazdy  
  

Informacje dodatkowe  

  

Załączniki  
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Załącznik nr 3 do zaproszenia nr ideAGORA-4/2013 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

 

na potrzeby projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią - ideAGORA 

absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr ideAGORA- 4/2013 
 

Ja, niżej podpisana(-y) oświadczam, że nie jestem powiązana(-y) kapitałowo ani osobowo  
z Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Collegium Mazovia lub osobami wykonującymi czynności w imieniu Collegium 
Mazovia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru 
kandydata/wykonawcy zleconych czynności w ramach Projektu. 

 
 
 
 
 

…............................................... 
Czytelny podpis 

 

 


