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Warszawa, 20.02.2017 r.
Biuro Projektu „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 4
(dot. przeprowadzenie zajęć pn. Środowisko naturalne a funkcjonowanie człowieka
w ramach projektu pn. „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”)
I. Zamawiający
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956
II. Tryb postępowania
Na
postawie
art.
4
pkt
8.
–
Prawo
zamówień
(t. jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 2164).

publicznych

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu zajęć
pn. „Środowisko naturalne a funkcjonowanie człowieka” w wymiarze 34 godzin
(wykład: 5 godzin; ćwiczenia: 12 godzin łącznie dla 2 grup przez 2 lata) dla uczestników
studiów podyplomowych pn. „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach
ekologicznych”, realizowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1.

Informacje ogólne o zajęciach Środowisko naturalne a funkcjonowanie
człowieka w wymiarze 34 godzin (wykład – 5 godzin; ćwiczenia 12 godzin łącznie dla 2
grup przez 2 lata)

2.1.1. Przedmiot: prowadzenie zajęć Zarządzania obszarami przyrodniczo cennymi
i chronionymi
2.1.2. Cel/ obszary zajęć:
Zajęcia Środowisko naturalne a funkcjonowanie człowieka (wykład – 5 godzin;
ćwiczenia 12 godzin łącznie dla 2 grup). Treść zajęć powinna uwzględniać:
Wykład:
Założenia: człowiek funkcjonuje w środowisku, które sam „wykreował”. Wywiera zatem
presję na przyrodę i nieustannie ją zmienia, a ponieważ sam stanowi jej część – będąc
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gatunkiem biologicznym – ulega wpływom środowiska, które sam wykreował.
Cel wykładu: prezentacja wybranych zagadnień z biologii człowieka ukazujących zależności
funkcjonowania organizmu ludzkiego od środowiska naturalnego.
Ćwiczenia:
Założenia: morfologia lub nieprawidłowości mogą wskazywać na obecność niekorzystnych
czynników środowiskowych.
Cel zajęć: poznanie – teoretyczno-praktyczne – wybranych zmian osteologicznoodontologicznych człowieka, mogących świadczyć o zmianach środowiskowych. Ćwiczenia
prowadzone są na materiale osteologicznym i odontologicznym.
2.1.3. Grupa docelowa: studenci studiów podyplomowych „Monitoring środowiskowy
i mediacje w konfliktach ekologicznych”
2.1.4. Zajęcia w wymiarze: w wymiarze 34 godzin (wykład – 5 godzin; ćwiczenia 12 godzin
łącznie dla 2 grup przez 2 lata)
2.1.5. Miejsce przeprowadzenia warsztatu: zajęcia będą realizowane w salach na terenie
UKSW, ul. Wóycickiego 1/3.
2.1.6. Termin realizacji zadania: łącznie 2 lata od dnia podpisania umowy, okresu od 24
lutego 2017 r. do dnia 30 stycznia 2019 r.; zajęcia mogą się odbywać w godz.: 8:0021:00, w dni robocze oraz w weekend (sobota).
1.2. Wykładowca zrealizuje zajęcia przy uwzględnieniu następujących działań:
1.2.3. Rozmowa Wykonawcy z Zamawiającym w celu omówienia założeń szkolenia wraz
z przekazaniem przez Zamawiającego analizy potrzeb szkoleniowych grup
szkoleniowych.
1.2.4. Uszczegółowienie sylabusa zajęć wg wzoru przesłanego przez Zamawiającego
1.2.5. Przygotowanie zestawu pytań do testu końcowego
1.2.6. Każdy dzień warsztatowy obejmować będzie rozliczany w godzinach dydaktycznych
(godz. dydaktyczna = 45min).
1.2.7. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu warsztatu wyniki ankiety ewaluacyjnej
z warsztatów będą poniżej 4,5; to Koordynator wraz z Wykonawcą omówią program
i metodologię warsztatów w celu ich modyfikacji.
1.2.8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów warsztatowych poza
standardowym wyposażeniem sal UKSW.
1.3. Protokół odbioru:
Warsztat kończy się podpisaniem przez Wykonawcę oraz Zamawiającego protokołu
odbioru przedmiotu umowy wraz z listą obecności.
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3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium i jego znaczeniem:
Lp.
1.

2.
A.

B.

Opis kryteriów i sposób oceny
Cena
Maksymalną ilość punków (50 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów.
Doświadczenie, w zakresie opisanym w pkt A. i B.
Wyższe wykształcenie na kierunku biologia oraz stopień doktora
nauk biologicznych.
Za wyższe wykształcenie magisterskie na kierunku biologia można
uzyskać 10 punktów, za stopień doktora nauk biologicznych można
uzyskać 15 punktów; maksymalna liczba punków w tym kryterium
to 25 pkt.
Liczba doświadczeń zawodowych w zakresie oceny dorobku
naukowego i udziału w grantach naukowych z obszaru
tematycznie zbieżnych badań.

waga
50%

50%
25%

25%

Za wskazanie każdego doświadczenia można uzyskać 1 punkty;
maksymalna liczba punków w tym kryterium to 25 pkt.
3.1. Warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o udzielenie zamówienia:
3.1.1. posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, w tym min. 10-letniego doświadczenia w prowadzeniu tematycznie zbieżnych
badań.
3.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3.1.3. . zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.:
wykładowcom prowadzącym warsztaty, który:
3.1.3.1. ma wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku biologia;
3.1.3.2. posiada stopień doktora nauk biologicznych;
3.1.3.3. ma dorobek naukowy w zakresie tematycznie zbieżnych badań;
3.1.3.4. udział w grantach naukowych z obszaru tematycznie zbieżnych badań.
Jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował więcej niż jedną osobą, która
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, to każda ze wskazanych osób musi posiadać
ww. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie.
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4. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości
zamówienia podwykonawcom.

IV. Termin realizacji zamówienia
1. Termin:
1.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 30.01.2019 od dnia
podpisania umowy, z wyłączeniem okresu od 30 czerwca 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2017 r oraz od 30 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r oraz.
1.2. W terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy odbędą się rozmowy
z Wykonawcą, których celem będzie:
1.2.1. omówienie założeń warsztatów i egzaminów,
1.2.2. omówienie zasad współpracy,
1.2.3. przedstawienie i omówienie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu
realizacji warsztatów i egzaminów,
1.2.4. akceptacja przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu realizacji zadania.
1.3. W terminie do 10 dni roboczych od przeprowadzenia warsztatów i egzaminu nastąpi
podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia zgodnie z puntem 1.3.
V. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna być przedłożona na formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert, opatrzona pieczęcią firmową,
posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta,
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
d.dzwonkowska@uksw.edu.pl, pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście
na adres: Biuro Projektu „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach
ekologicznych” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul.
Wóycickiego 1/3, bud. nr 23, pok. 211, 01-938 Warszawa do dnia 28.02.2017 r., do
godz. 13.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

INSTYTUT EKOLOGII I BIOETYKI
Studia podyplomowe
Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych
01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 | tel. (48)225696801 | www.ekologia.uksw.edu.pl | e-mail: eko@uksw.edu.pl

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena – 50 %
2) Doświadczenie – 50%
2. Sposób oceny oferty
Kryterium „cena” – poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za
cenę brutto w skali 1:50, obliczone wg wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
C=----------------------------x 50 pkt
cena oferty badanej brutto
Kryterium doświadczenie - poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty
za doświadczenie w skali 1:50, obliczone zgodnie z regułą:
1) wyższe wykształcenie na kierunku biologia oraz stopień doktora nauk
biologicznych:
a) za wyższe wykształcenie magisterskie na kierunku biologia można uzyskać 10
punktów, za stopień doktora nauk biologicznych można uzyskać 15 punktów;
maksymalna liczba punków w tym kryterium to 25 pkt.
2) doświadczenie zawodowe w zakresie oceny dorobku naukowego i udziału
w grantach naukowych z obszaru tematycznie zbieżnych badań:
a) za wskazanie każdego doświadczenia można uzyskać 1 punkty; maksymalna
liczba punków w tym kryterium to 25 pkt.
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość
punktów mając na uwadze powyższe kryteria.
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VII. Dodatkowe informacje
Dodatkowe
informacje
d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

udzielane

są

pod

adresem

e-mail:

VIII. Informacja o rozstrzygnięciu
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie
internetowej pod adresem http://ekologia.uksw.edu.pl/zamowienia-publiczne/ oraz
przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie.
IX. Odrzucenie ofert
Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie oferenta z niniejszego postępowania
w przypadku:
1.
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2.
niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
3.
przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

