
 

Siedlce, 24.07.2019 r. 

 

Do Wszystkich zainteresowanych 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZIP 612-5/1/2019 

 

1. Zamawiający: 

COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa 
ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce 

NIP: 821-21-02-933; REGON: 711643331 

tel. 25-633-30-32/ fax: 25-633-20-51 

e-mail: info@mazovia.edu.pl, www.mazovia.edu.pl 

 

 

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia”(zwanym dalej 

„Projektem”) w ramach w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój– Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa – poszukuje wykonawców/Ekspertów do 

przeprowadzenia dodatkowych zadań praktycznych dla studentów realizowanych w formie 

projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, prowadzonych przez Ekspertów ze strony 

Uczelni oraz ze strony Pracodawcówszczegółowo określonych w pkt. 1 lit. b niniejszego zapytania. 

 

Wybór wykonawcy zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, będzie dokonany 

zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną przez „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego orazFunduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

19.07.2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

a. Przedmiotem zamówienia jest „wyłonienie Ekspertów ze strony Uczelni oraz 

Ekspertów ze strony Pracodawców do przeprowadzenia dodatkowych zadań 

praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej, w tym w ramach 

zespołów projektowych” realizowanym przez Collegium Mazovia Innowacyjną 

Szkołę Wyższą w związku z realizacją Projektuw ramach Osi priorytetowej: III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy 

szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SzOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1. 

c. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 



 

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego; 

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego; 

d. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym przez część 

rozumie się przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych dla studentów w co 

najmniej jednym kierunku kształcenia wskazanym w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia(Załącznik nr 1) osobno przez Ekspertów ze strony Uczelni 

oraz osobno przez Ekspertów ze strony Pracodawców. 

e. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

2. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 05.08.2019 r. – 15.09.2021 r. 

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

a. Kandydaci na Ekspertów powinni stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 

zapytania ofertowego (Załącznik nr 1). I tak kandydaci na Ekspertów ze strony Uczelni 

składają ofertę na Formularzu oferty dla kandydatów na Ekspertów ze strony Uczelni 

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast kandydaci na 

Ekspertów ze strony uczelni składają ofertę na Formularzu oferty dla kandydatów na 

Ekspertów ze strony Pracodawców Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia 

b. Oferta powinna: 

c. być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności; 

d. być zgodna z treścią zapytania ofertowego; 

e. być sporządzona w sposób czytelny; 

f. wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 

być parafowane przez Oferenta; 

g. posiadać datę sporządzenia; 

h. zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP; 

i. być podpisana czytelnie przez osobę pełnomocną ze strony Oferenta; 



 

j. zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją oświadczenia i dokumenty  

(w tym załączniki), bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony 

Oferenta. 

UWAGA: Do oferty powinien zostać złożony komplet dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje kandydatów na Ekspertów do przeprowadzenia dodatkowych zadań 

praktycznych dla studentów w formie projektowej opisanych w Załączniku nr 1 do 

zapytania ofertowego umożliwiający jednoznaczną ocenę kwalifikacji. 

c. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

d. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez Oferenta. 

e. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 

oznaczone przez Oferenta klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji”. 

f. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte 

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części ofert. 

4. WYMAGANE DOKUMENTY 

a. CV wraz z listem motywacyjnym kandydata na Eksperta. 

b. Formularz oferty dla kandydatów na Ekspertów ze strony Uczelni (Załącznik nr 1) i 

Pracodawców (Załącznik nr 2) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia załącznik zgodny 

z załączonym do zapytania ofertowego wzorem. 

c. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym –

Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą zgodnym z załączonym do zapytania 

ofertowego wzorem (Załącznik 2) 

d. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym 

naborem personelu projektu (Załącznik 3) 

• Komplet dokumentów poświadczających spełnienie wymagań (dyplomy, umowy o 

pracę, świadectwa pracy, certyfikaty ukończonych kursów i szkoleń).wszystkie 



 

dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Oferenta lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z 

dopiskiem „za zgodność z oryginałem” – nie dotyczy to pełnomocnictw o jakich mowa 

w ust. 1, które powinny być złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii; 

• za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii 

zawierająca jakąkolwiek treść; 

• Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów; 

• dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język 

polski; 

• Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

istnieją wątpliwości co do jej prawdziwości; 

• oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z 

przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami 

prawa; 

• jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest 

on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania 

prawnego. 

• oferentów obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – 

załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w 

szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi 

na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i form 

dokumentów; 

• złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących 

mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia  

z postępowania. 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

a. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: ul. Sokołowska 161, Budynek „A”, I piętro, pok. nr A1-015, 08-110 



 

Siedlce, do dnia 1 sierpnia 2019 roku w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący 

sposób: „Wyłonienie Ekspertów w celu przeprowadzenia dodatkowych zadań 

praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej” w ramach projektu 

„Zintegrowany program Collegium Mazovia”. 

b. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 w: ul. Sokołowska 161, 08-

110 Siedlce, pok. nr A1-025. 

c. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY, JAKIE OFERENT WINIEN 

ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY NA POTWIERDZANIE TYCH WARUNKÓW. 

a. Oferenci nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym  

b. Oferenci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z 

prowadzonym naborem. 

7. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować 

się będzie kryterium:  

a. Kwota wynagrodzenia brutto z kosztami pracodawcy za jedną godzinę dydaktyczną 

90% . 

b. Doświadczenie w pracy ze studentami kandydata na Eksperta: 10% 

 

Ad. a) Kwota wynagrodzenia brutto z kosztami pracodawcy za jedną godzinę dydaktyczną – 90 % 

(90 pkt): 

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryteriumKwota wynagrodzenia brutto z kosztami 

pracodawcy za jedną godzinę dydaktycznązostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu 

ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Kandydatów na Ekspertów, 

których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Ogłoszeniu. Jako cenę 

oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym. 

 

Punkty w kryterium będą liczone według wzoru: 

najniższa cena brutto 

Kwota wynagrodzenia brutto z kosztami  

pracodawcy za jedną godzinę dydaktyczną(C) = ------------------------------- x 90 % x 100 

cena brutto badanej oferty 

 



 

W kryterium „Kwota wynagrodzenia brutto z kosztami pracodawcy za jedną godzinę 

dydaktyczną”(C) oferta może uzyskać maksymalnie 90 punktów. 

 

Ad. b): Doświadczenie w pracy ze studentami kandydata na Eksperta– rozumiane jako 

doświadczenie zawodowe wykonawcy w pracy ze studentami z zakresu podobnego do tematyki 

projektów stanowiących przedmiot zamówienia - wyrażone liczbą lat doświadczenia zawodowego w 

pracy ze studentami: 

Punkty w kryterium będą liczone według algorytmu: 

 3 lata doświadczenia – 5 pkt 

 Każdy kolejny rok do 10 lat – 1 pkt 

W kryterium „Doświadczenie w pracy ze studentami kandydata na Eksperta(D)” oferta może 

uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

 

Łączna liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg. wzoru:  

LP = C + D 

gdzie:  

LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie  

C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Kwota wynagrodzenia brutto z 

kosztami pracodawcy za jedną godzinę dydaktyczną”  

D – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Doświadczenie Doświadczenie w pracy 

ze studentami kandydata na Eksperta(D)”; 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans 

punktów przyznanych w oparciu o ustalone powyżej kryteria, tzn. uzyska największą łączną liczbę 

punktów.  

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od ostatniego dnia terminu składania ofert. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

a. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli 

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty przesyłając im stosowne informacje w formie 

e-mail, faks oraz zamieści te informacje na stronie internetowej 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  



 

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego 

postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie, przed podpisaniem umowy 

z Oferentem.  

 

11. INNE INFORMACJE:  
Dodatkowych informacji udziela Mariusz Zamyłko pod numerem telefonu 512 326 258 oraz 

adresem email: mzamylko@mazovia.edu.pl 

12.  ZAŁĄCZNIKI 

a. Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami 

b. Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oferenta z 

Zamawiającym 

c. Załącznik 3 Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

 

W imieniu Zamawiającego 

 


