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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
16-03-2018

Termin składania ofert
26-03-2018

Numer ogłoszenia
1096780

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13b, 76-200 Słupsk, pokój administracji, do dnia
26.03.2018r. do godz. 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aleksandra Surma, Słupski Inkubator Technologiczny ul. Portowa 13b 76-200 Słupsk, e-mail:
sit@sit.slupsk.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
59 7141841

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamawiającym jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będąca partnerem Akademii
Pomorskiej w Słupsku w projekcie „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach
Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”
Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja programów kształcenia Akademii Pomorskiej przez
osoby/praktyków z otoczenia społeczno-gospodarczego celem dostosowania programów kształcenia do
potrzeb gospodarki oraz zwiększenia udziału kształcenia praktycznego.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 [RPO WP], Oś priorytetowa IV Kształcenie zawodowe,
Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

Kategoria ogłoszenia
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Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Słupsk Miejscowość: Słupsk

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja programów kształcenia Akademii Pomorskiej przez
osoby/praktyków z otoczenia społeczno-gospodarczego celem dostosowania programów kształcenia do
potrzeb gospodarki oraz zwiększenia udziału kształcenia praktycznego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja programów kształcenia Akademii Pomorskiej przez
osoby/praktyków z otoczenia społeczno-gospodarczego celem dostosowania programów kształcenia do
potrzeb gospodarki oraz zwiększenia udziału kształcenia praktycznego:
Część 1. Modyfikacja programu kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe – specjalność:
„Cybermedia” przygotowującą absolwentów do zajmowania się w pracy zawodowej technologiami
teleinformatycznymi w mediach, mediami w internecie.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 4.1. do Zapytania ofertowego.
Część 2. Modyfikacja programu kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe – specjalność:
„Ochrona cyberprzestrzeni” przygotowującą absolwentów do zajmowania się w pracy zawodowej
cyberprzestrzenią, sposobami ochrony i zabezpieczeniami teleinformatycznymi.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 4.2. do Zapytania ofertowego.
Część 3. Modyfikacja programu kształcenia dla kierunku Fizyka techniczna – specjalność:
„Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa” przygotowującą absolwentów do zajmowania się w
pracy zawodowej zagadnieniami dot. właściwości fizycznych i technicznymi elementów, materiałów
wykorzystywanych w branży metalowej lub tworzyw sztucznych lub przy produkcji obuwia lub
przetwórstwa rybnego.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 4.3. do Zapytania ofertowego.
Część 4. Modyfikacja programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska – specjalność:
„Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską” przygotowującą absolwentów do zajmowania się w
pracy zawodowej systemami zarządzania środowiskowego i/lub operatami środowiskowymi i/lub
audytami środowiskowymi i/lub zadaniami związanymi z planowaniem przestrzennym i/lub
urbanistycznym, gospodarką komunalną, tworzeniem map geodezyjnych oraz kreowaniem terenów
zielonych.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 4.4. do Zapytania ofertowego.
Część 5. Modyfikacja programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska – specjalność:
„Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa” przygotowującą absolwentów do zajmowania się w pracy
zawodowej gospodarką komunalną i/lub gospodarką wodną, ściekową.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 4.5. do Zapytania ofertowego.
Część 6. Modyfikacja programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska – specjalność
„Ekoenergetyka” przygotowującą absolwentów do zajmowania się w pracy zawodowej ekologicznymi
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systemami energetycznymi,
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 4.6. do Zapytania ofertowego.
Część 7. Modyfikacja programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska – specjalność:
„Biomonitoring i zrównoważony rozwój” przygotowującą absolwentów do zajmowania się w pracy
zawodowej monitoringiem przyrodniczym, ocenami oddziaływania na środowisko i/lub wydawaniem
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i/lub wykonywaniem środowiskowych badań
biomonitoringu i/lub badań sanitarnych.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 4.7. do Zapytania ofertowego.
Dla części nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 przewiduje się zaangażowanie jednego praktyka, tzw. Konsultanta Programu.
Dla Części nr 3 przewiduje się zaangażowanie dwóch praktyków. Zamawiający dopuszcza zgłoszenie
przez jednego Wykonawcę jednego Konsultanta Programu dla danej części.
Zamawiający zakłada, że każdy Konsultant Programu w ramach umowy poświęci łącznie 47 godzin (1h =
60 min) na pracę nad zweryfikowaniem i modyfikacją programu kształcenia dla danej specjalności. W
ramach modyfikacji należy przedstawić informacje, propozycje zmian, które przyczynią się do tego, że
program będzie praktyczny, będzie odpowiadał potrzebom i sytuacji na rynku, studenci nabędą
umiejętności potrzebne w pracy i pomocne w znalezieniu zatrudnienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pn. Zapytanie ofertowe.

Kod CPV
80521000-2

Nazwa kodu CPV
Usługi opracowywania programów szkoleniowych

Harmonogram realizacji zamówienia
Umowa z Konsultantem Programu będzie zawarta na okres trzech miesięcy kalendarzowych od dnia
podpisania umowy – Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 01.04.2018 – 31.05.2018.
Weryfikacja i modyfikacja programów kształcenia musi zakończyć się do końca czerwca 2018r.

Załączniki
zal4.5-opis przedmiotu zamowienia.pdf
zal4.4-opis przedmiotu zamowienia.pdf
zal4.3-opis przedmiotu zamowienia.pdf
zal4.2-opis przedmiotu zamowienia.pdf
Załącznik_nr_1_Formularz oferty.pdf
zapytanie ofertowe z dnia 16032018.pdf
Zalacznik nr_1_Formularz oferty_edytowalna.docx
Załącznik_nr_2_wzor_z_wykonawcą_16032018.pdf
Załącznik_nr_3_wzor_umowy_z_Konsultantem_programu_z_5_zalacznikami_16032018.pdf
zal4.1-opis przedmiotu zamowienia.pdf
zal4.6-opis przedmiotu zamowienia.pdf
zal4.7-opis przedmiotu zamowienia

Pytania i wyjaśnienia
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Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca dysponuje osobą posiadającą minimum 24 miesiące zaangażowania zawodowego w branży
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zajmującą się w pracy zawodowej zakresem wskazanym w
opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku mniejszego niż 24 miesiące zaangażowania zawodowego w
branży zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w treści formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki
Wykonawca i Konsultant Programu nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z podmiotami
realizującymi projekt tj. Akademią Pomorską w Słupsku, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego,
Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową na Region Słupski.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w treści formularza ofertowego.
Wykonawca i Konsultant Programu nie jest pracownikiem podmiotów realizujących projekt, tj. Akademii
Pomorskiej w Słupsku, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Słupskiej Izby PrzemysłowoHandlowej na Region Słupski.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w treści formularza ofertowego.
W treści umowy Konsultant Programu zobowiąże się do nieprzekraczania miesięcznego limitu
zaangażowania zawodowego (w wysokości 276 godzin), o którym mowa w podrozdziale nr 6.15 pkt 8
litera b) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020. Dotyczy przypadku zawarcia umowy na wykonanie umownego przedmiotu zamówienia z
osobami stanowiącymi personel projektu w rozumieniu, o którym mowa w rozdziale nr 2 pkt 1 litera r)
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w treści formularza ofertowego.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania
ofertowego w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej zmianą terminu zakończenia modyfikacji
programów,
2) zmiany Konsultanta Programu z przyczyn których nie można było przewidzieć, pod warunkiem, że
nowa osoba wyznaczona do realizacji umowy spełnia jednakowe kryteria na podstawie których zostało
rozstrzygnięte zapytanie ofertowe,
3) ceny na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te
powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała.
4) Dopuszcza się zmiany w podpisanej umowie z Konsultantem Programu w stosunku do wzoru, które
mogą wyniknąć z powodów formalnych, w tym np. z potrzeby dostosowania wzoru umowy do statusu
prawnego Konsultanta Programu (osoba fizyczna/firma/instytucja/inny podmiot).

Ocena oferty
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Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocenie Zamawiającego podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców spełniających warunki udziału
w postępowaniu, określone w niniejszym zapytaniu. Oferty zostaną ocenione w oparciu o kryterium
oceny ofert:
cena – waga kryterium 60%.
długość zaangażowania zawodowego w branży opisanej w przedmiocie zamówienia osoby wskazanej do
prac nad programami kształcenia (Konsultanta Programu) – waga kryterium 40%.
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna
stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom
odbywać się będzie według następujących zasad:
a) cena (C) – ocenie zostanie poddana cena brutto za godzinę pracy (1h=60 min.) Konsultanta Programu.
Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe
proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona według następującego
wzoru:
C=Cn/Cb x 60
gdzie
C – liczba punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
b) długość zaangażowania zawodowego (D) – ocenie zostanie poddane dotychczasowa długość
zaangażowania zawodowego w branży zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia osoby wskazanej do
prac nad programami kształcenia (Konsultanta Programu) potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy w
treści formularza ofertowego. Maksymalna liczba punktów – 40. Punkty zostaną przyznane według
następującej zasady:
Konsultant Programu posiada:
minimum 24 miesiące zaangażowania zawodowego w branży zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
– 0 punktów
minimum 36 miesiące zaangażowania zawodowego w branży zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
– 10 punktów
minimum 48 miesiące zaangażowania zawodowego w branży zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
– 20 punktów
minimum 60 miesiące zaangażowania zawodowego w branży zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
– 30 punktów
minimum 72 miesiące zaangażowania zawodowego w branży zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
– 40 punktów
W przypadku mniejszego niż 24 miesiące zaangażowania zawodowego w branży zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą w danej części uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz
uzyskała najwyższą liczbą punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria,
wyliczona według następującego wzoru:
P=C+D
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Dla części nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 - jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Dla Części nr 3 Zamawiający sporządzi ranking ofert i wybierze dwie oferty ocenione najwyżej.
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Jeżeli nie można wybrać dwóch najkorzystniejszych ofert z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

Adres
Krzysztofa Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk
pomorskie , Słupsk

Numer telefonu
605833778

NIP
8391028460

Tytuł projektu
Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)

Numer projektu
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00
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