UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, 01-938 Warszawa, 22 569 68 22
WWW.WNHIS.UKSW.EDU.PL/UDANYSTART; UDANYSTART@UKSW.EDU.PL

Warszawa, dn. 14 sierpnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/US/2017
dotyczy usługi szkoleniowej z ZAKRESU DOKUMENTACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO – WARSZTATY DOKUMENTACYJNE w ramach projektu „UDANY START
Wsparcie kariery studentów UKSW przez przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach
kultury”, realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, w ramach
konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Społeczny).
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 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020).
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa z ZAKRESU DOKUMENTACJI OBIEKTÓW
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – WARSZTATY DOKUMENTACYJNE
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) oraz
odpowiadają kryteriom: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do realizacji szkolenia.
a) przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w wymiarze przewidzianym w programie Udany Start:
- szkolenie dla 5 grup (studentek i studentów historii sztuki i ochrony dóbr kultury i środowiska UKSW)
3-4 osobowych łącznie - 26 godzin
b) miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Usługa zostanie wykonana na terenie Warszawy.
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Szkolenie odbędzie się na terenie Warszawy w miejscu wskazanym przez wykonawcę, gwarantującym
dogodny dojazd i odpowiednie warunki do przeprowadzenia szkolenia. Miejsce to musi zostać
zaakceptowane przez zamawiającego. Uzgodnienie zmiany miejsca musi nastąpić do 14 dni od dnia
podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustalonego miejsca szkolenia przez wykonawcę, o ile będzie
to podyktowane wyższą koniecznością. Zmiana miejsca musi zostać uzgodniona bezzwłocznie z
zamawiającym.
c) przygotowania i przekazanie uczestnikom szkolenia oraz do dokumentacji projektu materiałów
dydaktycznych zawierających streszczenie zagadnień podjętych w ramach prowadzonych zajęć (wersja
elektroniczna i drukowana), stosownie do posiadanej wiedzy i kompetencji (w przeciągu 7 dni od daty
zakończenia szkolenia), dla 20 słuchaczy szkolenia realizowanego w ramach projektu pn. „UDANY
START Wsparcie kariery studentów UKSW przez przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach
kultury”
e) opis zajęć
Teoretyczno-praktyczne wprowadzenie studentów do problematyki dokumentacji zabytków.
d) cel kształcenia w ramach szkolenia:
Poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki, celów i zasad przygotowywania dokumentacji
obiektów zabytkowych, w tym wskazanie różnic między dokumentacją inwentaryzacyjną, konserwatorką
a dokumentacją historyczną na wybranych przykładach.
Przygotowanie studentów do samodzielnego i zespołowego przygotowywania dokumentacji obiektów
historycznych w tym: identyfikację obiektu, nazewnictwo, sposoby określenia lokalizacji z
uwzględnieniem obiektów poza terenem ścisłej zabudowy, ocena wartości i stanu zachowania, określenie
autentyczności obiektu, opis historyczny i stanu obecnego, gromadzenie i katalogowanie informacji o
obiekcie.
Po ukończeniu szkolenia studenci posiadać podstawową wiedzę na temat specyfiki wykonywania
dokumentacji historycznej. Mają świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu dokumentacji
historycznej zabytków.
V. Pozostałe zobowiązania wykonawcy:
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest w szczególności do:
1) współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy,
2) przygotowania i przeprowadzenie szkolenia zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w
opisie przedmiotu zamówienia,
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3) przygotowania i przekazanie studentom i do dokumentacji projektu materiałów szkoleniowych (w
przeciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia),
4) przygotowania i przekazania do dokumentacji projektu (w przeciągu 7 dni od daty zakończenia
szkolenia):
- pre-testu uczestników,
- post-testu uczestników,
- przekazania raportu poszkoleniowego
5) przekazania dokumentacji przeprowadzonych zajęć wg wzorów zamawiającego:
- listy obecności uczestników podpisanej przez uczestników (przekazanie do 7 dni od daty zakończenia
szkolenia),
- karty czasu pracy (przekazanie w przeciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia),
- oświadczenia dotyczącego zaangażowania projektowego
wymaganych załączników do umowy cywilnoprawnej (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)
(oświadczenia do ZUS, oświadczenia do US, zaświadczenia o przychodach – przekazanych wraz z
umową).
6) Wszystkie przekazywane dokumenty muszą być podpisane przez wykonawcę i umieszczone na
papierze firmowym projektu zgodnym z udostępnionym wzorem wyjątek stanowią: materiały
szkoleniowe wykonawcy dla studentów (logotypy wg udostępnionych wzorów Funduszy Europejskich,
Unii Europejskiej, UKSW i projektu muszą znajdować się przynajmniej na stronie tytułowej).
8) Aktualne wzory dokumentów znajdują się na stronie: http://wnhis.uksw.edu.pl/node/1177
9) Oferent składając formularz oferty oświadcza, że zapoznał się z treścią wzoru umowy i pozostałymi
dokumentami, o których mowa w zapytaniu ofertowym i akceptuje ich postanowienia.

VI. Wymagania wobec Oferenta (w przypadku podmiotu gospodarczego dotyczy osób realizujących
szkolenie)
Wiedza i kompetencje w zakresie przedmiotu szkolenia.
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Posiadanie doświadczenia zawodowego oraz bardzo dobrej znajomości problematyki w ramach treści
zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu szkolenia (weryfikacja na podstawie załączonego do oferty
karty dorobku zawodowego).
Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń.
Ponadto w przypadku podmiotu gospodarczego minimum 5 letnie doświadczenie w organizacji szkoleń w
zakresie przedmiotu szkolenia.
Weryfikacja na podstawie załączonego do oferty życiorysu Oferenta, w przypadku podmiotu
gospodarczego załącza się życiorys głównego wykonawcy.
VII. Termin realizacji zamówienia
- 26 godzin dydaktycznych) w terminie:
12.09.2017
12.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
12.09.2017
12.09.2017
12.09.2017
12.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017

poniedziałek
poniedziałek
poniedziałek
poniedziałek
wtorek
wtorek
wtorek
wtorek
sobota
sobota
czwartek
czwartek
czwartek
czwartek
czwartek

11:30
13.15
8:00
9:45
9:45
11:30
13.15
15:00
9:45
11:30
14:00
14:45
15:30
16:30
17:30

13:00
14:45
9:30
11:15
11:15
13:00
14:45
15:45
11:15
13:45
14:45
15:30
16:15
17:15
18:15

GRUPA 1 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 1 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 2 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 2 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 3 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 3 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 4 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 4 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 5 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 5 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 1 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 2 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 3 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 4 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA
GRUPA 5 / ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZAWA

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna być przedłożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego oraz życiorys zawierające informację o:
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- odbytych studiów, szkoleń i kursów oraz przebiegu pracy zawodowej, naukowej i dydaktycznej
- wykaz dorobku naukowego w postaci publikacji (jeśli posiada)
- wykaz ewentualnych nagród
- ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata
- informację o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla celów projektowych”.
W przypadku podmiotu gospodarczego załącza się życiorys głównego wykonawcy.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
udanystart@uksw.edu.pl, pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Centrum
Inicjatyw Rozwojowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud.
19, 01-938 Warszawa, do dnia 22 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
IX. Ocena ofert (w przypadku podmiotu gospodarczego decyduje doświadczenie osoby prowadzącej
szkolenie
Lp.
1.

2.

3.

Opis kryteriów i sposób oceny
Cena
Maksymalną ilość punków (60 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną.
Wykształcenie zawodowe
Maksymalną ilość punktów (10 pkt.) uzyska oferta z najwyższym
wykształceniem zawodowym prowadzącego szkolenie, najpełniej
odpowiadającym kryteriom: wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych do realizacji zakładanych w programie szkolenia
Doświadczenie zawodowe oraz bardzo dobra znajomość problematyki
w ramach treści zajęć dydaktycznych, na których prowadzenie
kandydat aplikuje
Maksymalną ilość punktów (20 pkt.) uzyska oferta z najdłuższym i najwyżej
ocenionym doświadczeniem zawodowym, najpełniej odpowiadającym

waga
60%

10%

20%
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Lp.

4.

Opis kryteriów i sposób oceny
kryteriom: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do realizacji
zakładanych w programie szkolenia
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
Maksymalną ilość punktów (10 pkt.) uzyska oferta z najdłuższym
doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

waga

10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.
Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały
wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
X. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: udanystart@uksw.edu.pl lub telefonicznie
22 569 68 22.
XI. Informacja o rozstrzygnięciu
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem
www.wnhis.uksw.edu.pl/udanystart 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

