Akademia Sztuki w Szczecinie
pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin
REGON 320850334, NIP 851-31-21-799
Szczecin, dnia 06.06.2019 r.
ZAPYTANIE O OFERTĘ
na zadanie pn.:
Zakup miejsc na niestacjonarnych studiach podyplomowych realizowanych w trybie dwu i trzy semestralnym dla uczestników i uczestniczek projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W
TALENTY” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
I.

Tryb postępowania:

II.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie rozeznania rynku bez
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
Opis sposobu przygotowania oferty:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia (na część 1 i/lub część 2
i/lub część 3 i/lub część 4 i/lub część 5 i/lub część 6 zamówienia), która powinna być sporządzona
zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania o ofertę i złożona na formularzu ofertowym wraz z
wymaganymi dokumentami oraz dostarczona w określonym terminie na adres Zamawiającego.

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
a. Przedmiotem zamówienia jest Zakup miejsc na niestacjonarnych studiach podyplomowych
realizowanych w trybie dwu i trzy - semestralnym dla uczestników i uczestniczek projektu „Akademia
Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020, w podziale na sześć części zamówienia:
- Część 1 zamówienia: Studia podyplomowe „Zarządzanie nieruchomościami"
- Część 2 zamówienia: Studia podyplomowe „Project Manager”
- Część 3 zamówienia: Studia podyplomowe "Psychologia zarządzania/Psychologia w zarządzaniu
organizacjami"
- Część 4 zamówienia: Studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe/Doradztwo zawodowe i
edukacyjne"
- Część 5 zamówienia: Studia podyplomowe "Zarządzanie innowacją – design management"
- Część 6 zamówienia: Studia podyplomowe „Menadżer kultury”
b. Kody CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
c.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części:
- Część 1 zamówienia: Studia podyplomowe „Zarządzanie nieruchomościami"
Liczba uczestników: 2 osoby
Termin rozpoczęcia: wrzesień\październik 2019 r.
Czas trwania studiów: 2 semestry, liczba godzin dydaktycznych: min. 170 godzin
Miejsce realizacji: Szczecin
Język wykładowy: polski
Ramowy program powinien obejmować (przykładowo): zagadnienia prawne, ekonomiczne (np. ocena
ekonomicznej efektywności inwestycji, analiza finansowo - ekonomiczna, elementy rachunkowości,
planowania i kalkulacji kosztów), zagadnienia techniczne (np. technologie w budownictwie,
eksploatacja nieruchomości, przeglądy techniczne i remonty), zagadnienia z zakresu zarządzania
nieruchomościami (np. umowa o zarządzanie, plan, procedury).
- Część 2 zamówienia: Studia podyplomowe „Project Manager”
Liczba uczestników: 1 osoba
Termin rozpoczęcia: wrzesień / październik 2019 r.
Czas trwania studiów: 2 semestry, liczba godzin dydaktycznych: min. 190 godzin

Miejsce realizacji: Szczecin
Język wykładowy: polski
Ramowy program studiów powinien obejmować (przykładowo) następujące zagadnienia: metodyki
zarządzania projektami, planowanie i realizacja projektów, psychologia zarządzania, umiejętności
menadżerskie, Projekt Managment Officce, nowoczesne narzędzia i narzędzia wspomagające pracę
project managera.
- Część 3 zamówienia: Studia podyplomowe "Psychologia zarządzania/Psychologia w zarządzaniu
organizacjami"
Liczba uczestników: 1 osoba
Termin rozpoczęcia: wrzesień / październik 2019 r.
Czas trwania studiów: 2 semestry, liczba godzin dydaktycznych: min. 160 godzin
Miejsce realizacji: Szczecin
Język wykładowy: polski
Ramowy program powinien obejmować (przykładowo) następujące zagadnienia: zasady komunikacji w
organizacji, psychologia organizacji (w tym m.in. kierowanie zespołem, zarządzanie konfliktami i
kryzysami, negocjacje i mediacje, zarządzanie zmianą w organizacji, motywowanie pracowników),
rozwijanie zasobów ludzkich (rekrutacja, ocena, doskonalenie, rozwój pracowników).
- Część 4 zamówienia: Studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe/Doradztwo zawodowe i
edukacyjne"
Liczba uczestników: 1 osoba
Termin rozpoczęcia: wrzesień / październik 2019 r.
Czas trwania studiów: 3 semestry, liczba godzin dydaktycznych: min. 360 godzin
Miejsce realizacji: Szczecin
Język wykładowy: polski
Ramowy program powinien obejmować (przykładowo) następujące zagadnienia: problematyka rynku
pracy (m.in. elementy prawa pracy, etyka i standardy zawodowe, zarządzanie wiekiem w
organizacjach), analiza rynku pracy w Polsce i UE, doradztwo zawodowe (m.in. indywidualne, grupowe,
osoby zagrożone wykluczeniem), warsztat pracy doradcy zawodowego (m.in. coaching,
autoprezentacja, analiza transakcyjna, budowanie profesjonalnego portfolio, diagnoza predyspozycji
zawodowych, planowanie kariery).
- Część 5 zamówienia: Studia podyplomowe "Zarządzanie innowacją – design management"
Liczba uczestników: 1 osoba
Termin rozpoczęcia: wrzesień / październik 2019 r.
Czas trwania studiów: 2 semestry, liczba godzin dydaktycznych: min. 170 godzin
Miejsce realizacji: Polska
Język wykładowy: polski
Ramowy program powinien obejmować (przykładowo) następujące zagadnienia: budowanie zespołu,
design thinking, anatomia trendu, kreowanie tożsamości marki, tworzenie innowacji za pomocą
designu, strategia i modelowanie w biznesie, Visual Identity, projektowanie produktu, usług i
doświadczeń, User experience.
- Część 6 zamówienia: Studia podyplomowe „Menadżer kultury”
Liczba uczestników: 1 osoba
Termin rozpoczęcia: wrzesień / październik 2019 r.
Czas trwania studiów: 2 semestry, liczba godzin dydaktycznych: min. 180 godzin
Miejsce realizacji: Polska
Język wykładowy: polski
Ramowy program powinien obejmować (przykładowo) następujące zagadnienia: elementy zarządzania
(m.in. zarządzanie czasem, projektami, personelem, psychologia pracy zespołowej), zarządzanie
finansami (m.in. fundusze UE, sponsoring, crowdfunding), elementy marketingu, umiejętności
menadżerskie, elementy formalno - prawne (m.in. formy prowadzenia działalności gospodarczej w
sferze kultury, umowy handlowe, kontrakty menadżerskie, zamówienia publiczne, prawo autorskie).

Wymagania dotyczące każdej części zamówienia:
- Uczestnicy projektu kierowani na studia podyplomowe to osoby posiadające wykształcenie wyższe
umożliwiające im kontynuowanie edukacji na wybranych studiach podyplomowych;
- Zajęcia w ramach studiów podyplomowych muszą odbywać się w systemie weekendowym (piątek po
godz. 15.00 oraz w soboty i niedziele);
- Po zakończeniu zajęć dydaktycznych zaplanowanych w ramach studiów podyplomowych Wykonawca
będzie zobowiązany zakończyć je egzaminem/egzaminami lub zaliczeniem/zaliczeniami lub obroną
pracy dyplomowej;
- Wykonawca dla uczestników projektu, którzy otrzymają pozytywny wynik z w/w form zaliczenia wyda
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych które zawierać będzie spis wszystkich przedmiotów
wraz z liczbą godzin i liczbą punktów ECTS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom
studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i
świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu;
- Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów ofert dotyczących miejsc na studiach
podyplomowych o nazwie własnej różniącej się od zapisu wskazanego w zapytaniu, pod warunkiem
zgodności merytorycznej programu studiów z minimalnym zakresem tematycznym programu studiów
wskazanym w zapytaniu;
W związku z realizacją zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
- Przeprowadzenie studiów podyplomowych zgodnie z wymogami programowymi i organizacyjnymi
niniejszego zapytania oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
- Przekazanie Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy programu studiów
podyplomowych;
- Po zakończeniu zajęć zaplanowanych w ramach studiów podyplomowych potwierdzić listę obecności
na studiach podyplomowych prowadzoną przez uczestników studiów;
- Po zakończeniu studiów podyplomowych przekazać Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia studiów podyplomowych.
Wymagane uprawnienia Wykonawcy (podstawa wykluczenia):
Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych tj. zgodnie z zgodnie z art.
163 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce posiada status uczelni publicznej, uczelni
niepublicznej, instytutu badawczego lub instytutu PAN, w tym prowadzi studia podyplomowe na
kierunku/kierunkach, które obejmuje oferta. Na potwierdzenie tej okoliczności Wykonawca składa
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania o ofertę.
IV.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2-3 semestry, rozpoczęcie studiów w semestrze 2019-2020.

V.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VI.

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć wraz z ofertą:
a. Wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o ofertę – Formularz ofertowy.
b. Ramowy program kształcenia dla poszczególnych części zamówienia, na które jest składana oferta.
Uwaga: Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem.

VII.

Opis sposobu obliczenia ceny:
a.

Wykonawca podaje cenę ofertową brutto za daną część zamówienia (tj. cenę za studia na danym
kierunku obejmującą wszystkie semestry) objętego niniejszym postępowaniem. Cena brutto winna być
wyrażona w złotych polskich i winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia. Wykonawca poda cenę ofertową brutto na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania o ofertę.
Wykonawca poda cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich, która musi obejmować wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena musi obejmować wykonywanie wszystkich czynności/zadań objętych opisem przedmiotu
zamówienia, cena będzie obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała
waloryzacji w okresie jej trwania. Wykonawca obowiązany jest wskazać cenę za daną część zamówienia
w złotych brutto w PLN dla każdej części zamówienia, z zastrzeżeniem lit d).
Zamawiający, w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę zagranicznego, mającego siedzibę bądź
miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE, w celu oceny oferty, doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wymogi określone przez Zamawiającego
oraz najkorzystniejszą wg kryteriów oceny ofert.
Cena brutto określona w ofercie Wykonawcy stanowi wartość wynagrodzenia umownego, z
zastrzeżeniem rozdziału IX lit f).

b.
c.

d.

e.
f.

VIII.

Kryteria oceny ofert:
1. Kryterium: cena brutto – 100 pkt
Punktowa ocena „C” określona jest wzorem:
C = CN/CB x100 pkt
C - cena oferty,
CN - cena najniższa spośród ważnych ofert (z VAT),
CB - cena badanej oferty (z VAT).
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia –
zgodnie z zasadami matematycznymi.
Jako ofertą najkorzystniejszą uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów w danej części
zamówienia wg przyjętych kryteriów oceny ofert.

IX.

Ocena ofert:
a.

Zgodność ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy
dokumentów i materiałów przedstawionych przez Wykonawcę.
W przypadku braku lub błędów w zakresie treści dokumentów i oświadczeń złożonych przez
Wykonawców, Zamawiający ma prawo wezwać do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają wymagań określonych w
niniejszym zapytaniu o ofertę.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymagania określone w zapytaniu
o ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie ceny ze wszystkimi oferentami,
którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
W przypadku otrzymania przez Zamawiającego co najmniej dwóch takich samych ofert
(uniemożliwiając tym samym wybór oferty najkorzystniejszej), Zamawiający wezwie tych wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na 6 części zamówienia.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
X.

Opis sposobu przygotowania ofert:
a.

b.

Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania o ofertę. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę odpowiednio w
zakresie oferowanej części. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane
zapisami niniejszego zapytania o ofertę.
Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń

c.
d.
e.
f.

g.

XI.

woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i
oświadczenia wymienione w rozdziale VI.
Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby
upoważnione do podpisania oferty.
Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, powinna mieć ponumerowane i parafowane zapisane strony.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób
zapobiegający dekompletacji oferty.
Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy
dokumentów i materiałów przedstawionych przez Wykonawcę.

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć na piśmie, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 14.06.2019 r, do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego Akademii Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, Sekretariat Kanclerza, II
piętro, pokój 212 z oznaczeniem:
Oferta na zadanie pn.: „Zakup miejsc na niestacjonarnych studiach podyplomowych realizowanych w
trybie dwu i trzy - semestralnym dla uczestników i uczestniczek projektu „Akademia Sztuki w
Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014
– 2020 – część ……………”
Zamawiający zamieści na kopercie z ofertą datę i godzinę wpływu oferty oraz zaewidencjonuje ją
w książce korespondencyjnej.
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i nie będzie zwracana.
Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania
przyczyny. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie jeżeli środki, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane. Wykonawcy uczestniczą w
postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu
unieważnienia postępowania.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest
Agnieszka Walczyk-Kata tel: 664-080249, agnieszka.walczyk@akademiasztuki.eu. i Anna Wdowiak,
anna.wdowiak@akademiastzuki.eu.
W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

-na oryginale właściwy podpis-

