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Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul. Rolna 43 

40-555 Katowice  
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WYBORU WYKONAWCY

NR 

Świadczenia usług w charakterze prowadzącego zajęcia artystyczne
pn. „Uniwersytet Dziecięco
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014
2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 
3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

1. Na potrzeby 
projektu: 

„Uniwersy

nr umowy:

2. Przedmiot 
zamówienia: 

Świadczenie usług w charakterze prowadzącego zajęcia artystyczne 
w ramach Projektu pn. „Uniwersytet Dziecięco
(nr POWR.03.01.00
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014
Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

3. Dane 
Zamawiającego: 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
ul. Rolna 43
40-555 Katowice 
NIP: 6342513160, REGON: 278168801

Katowice, dn. 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 

NIP: 6342513160, REGON: 278168801 

Strona internetowa WST: www.wst.pl 

 

PROTOKÓŁ 

WYBORU WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2/KAD/2019 DOTYCZĄCEGO 

usług w charakterze prowadzącego zajęcia artystyczne w ramach Projektu 
pn. „Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy WST” (nr POWR.03.01.00

finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014

si priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 
3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST” 

: POWR.03.01.00-00-T0107/18 

Świadczenie usług w charakterze prowadzącego zajęcia artystyczne 
w ramach Projektu pn. „Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST” 

POWR.03.01.00-00-T0107/18), współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014

si priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 
ul. Rolna 43 

555 Katowice  
NIP: 6342513160, REGON: 278168801 
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Katowice, dn. 15.03.2019 r. 

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

w ramach Projektu  
POWR.03.01.00-00-T0107/18), 

finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-

si priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania  

Świadczenie usług w charakterze prowadzącego zajęcia artystyczne  
Młodzieżowy WST”  

T0107/18), współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 

si priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,  
dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 



 
 

 

4. Informacja  
o sposobie 
upublicznienia 
zapytania 
ofertowego: 
 

 
Zapytanie ofertowe zostało udostępnione poprzez 

internetową 

http://www.wst.com.pl/projekty_unijne/uniwersytet_dzieciecy

 

5. Numer 
identyfikacyjny 
zapytania 
ofertowego: 

2/KAD/2019

6. Data 
upublicznienia 
zapytania 
ofertowego: 

07.03.2019

7. Termin 
składania ofert: 

15.03.2019, godz. 9.00.

8. Termin 
otwarcia ofert: 

15.03.2019, godz. 9.

9. Kryterium 
oceny ofert: 
 

1. Przy wyborze 

a) Cena oferty brutto 

 

                                        

Liczba punktów    =       

                                      

 

b) Posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej 
30%.  

Oferent, który złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty 
o posiadaniu doświadczenia w pracy dydaktycznej, otrzyma 30 punktów, 
pozostali otrzymają 0. 

c) Posiadanie dorobku artystycznego w postaci prac malarskich 
/ graficznych lub ich kopii cyfrowych 

Oferent, który złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty 
o posiadaniu dorobku artystycznego, otrzyma 10 punktów, pozostali 
otrzymają  0. 

2. Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba 
uzyskanych punktów.

Zapytanie ofertowe zostało udostępnione poprzez 

internetową Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

http://www.wst.com.pl/projekty_unijne/uniwersytet_dzieciecy
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.03.2019 r. 

15.03.2019, godz. 9.00. 

15.03.2019, godz. 9.15 

Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria:

Cena oferty brutto – waga kryterium 60% 

                                        cena oferty najniższej 

Liczba punktów    =       --------------------------------   x 60%

                                         cena oferty badanej 

Posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej - waga kryterium 

Oferent, który złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty 
o posiadaniu doświadczenia w pracy dydaktycznej, otrzyma 30 punktów, 
pozostali otrzymają 0.  

Posiadanie dorobku artystycznego w postaci prac malarskich 
graficznych lub ich kopii cyfrowych - waga kryterium 10%

Oferent, który złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty 
o posiadaniu dorobku artystycznego, otrzyma 10 punktów, pozostali 

ą  0.  

Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba 
uzyskanych punktów. 
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Zapytanie ofertowe zostało udostępnione poprzez własną stronę 

Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pod adresem: 

http://www.wst.com.pl/projekty_unijne/uniwersytet_dzieciecy 

oferty będą stosowane następujące kryteria: 

x 60% 

waga kryterium 

Oferent, który złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty  
o posiadaniu doświadczenia w pracy dydaktycznej, otrzyma 30 punktów, 

Posiadanie dorobku artystycznego w postaci prac malarskich 
10%. 

Oferent, który złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty  
o posiadaniu dorobku artystycznego, otrzyma 10 punktów, pozostali 

Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba 



 
 

 

3. Liczba punktów przyznanych za powyższe kryteria po zsumowaniu 
stanowić będzie ocenę końcowa oferty.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która u
największa liczbę punktów po ich zsumowaniu.

5. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po 
przecinku. 

 
 

10. Wykaz ofert, które wpłyn

Nadany 
numer 

Imię i 
nazwisko/ 

nazwa 
Wykonawcy 

Data 
wpłynięcia 

oferty 

1/2/KAD/2
019 

Aleksandra 
Piątek, 
Katowice 

12.03.2019 r.

2/2/KAD/
2019 

Kinga Palus, 
Łaziska Górne 

12.03.2019 r.

3/2/KAD/
2019 

Iwona Foryś, 
Chorzów 

14.03.2019 r.

4/2/KAD/
2019 

Renata 
Szułczyńska, 
Nowy Sącz 

14.03.2019 r.

 

11. Oświadczenia: Na etapie realizacji postępowania 
oświadczenia, w tym o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

12. Wyniki postępowania: W prze
najkorzystniejsza ofertę, tj.: 
wszystkie kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym. W związku z uzyskaniem 
najwyższej liczby punktów, ofertę uważa się za najkorzystniejszą.

 

 

Liczba punktów przyznanych za powyższe kryteria po zsumowaniu 
stanowić będzie ocenę końcowa oferty. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która u
największa liczbę punktów po ich zsumowaniu. 

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po 
 

nęły do Zamawiającego oraz ich ocena 

Cena 
brutto za  
1 godz. 
lekcyjną 

Cena 
brutto 
oferty 

(Cena 
oferty 

najniższej/ 
cena oferty 
badanej) 

x60% 

Doświad
czenie

w pracy 
dydaktyc
znej 30%

r. 150 zł 
brutto 

54 000 zł 
brutto 

17,20 30 

r. 155 zł 
brutto 

55 800 zł 
brutto 

16,65 30 

r. 43 zł  
brutto 

15 480 zł 
brutto 

60 30 

r. 145 zł 
brutto 

52 200 zł 
brutto 

17,79 30 

Na etapie realizacji postępowania Oferenci 
oświadczenia, w tym o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano Oferenta, który złożył 
: Iwona Foryś, cena oferty: 15 480 zł brutto

wszystkie kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym. W związku z uzyskaniem 
najwyższej liczby punktów, ofertę uważa się za najkorzystniejszą. 
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Liczba punktów przyznanych za powyższe kryteria po zsumowaniu 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska 

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po 

Doświad
czenie 

w pracy 
dydaktyc

30% 

Dorobek 
artystycz
ny 10% 

Suma 
punktów 

10 57,20 

10 56,65 

10 100 

10 57,79 

 złożyli stosowane 
oświadczenia, w tym o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 

ferenta, który złożył 
: 15 480 zł brutto. Oferta spełnia 

wszystkie kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym. W związku z uzyskaniem 



 
 

 

Oświadczenia:  

1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów 
rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez 
Zamawiającego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu 
Dziecięco-Młodzieżowy WST”
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 
w szkolnictwie wyższym
 

2. Jako Zamawiający oświad
Projektu :  
1) z podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci), 
2) z podmiotem, któremu zostało udzielone zamówienie w ramach Projektu pn.: 
„Uniwersytet Dziecięco 
T0107/18)  
 
nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki o
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrew
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

   

Komisja w składzie: 

Weronika Wolany  ……………

Alina Karnabał .…………………

Marek Dzielicki …………………

Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów 
jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez 

Zamawiającego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu 
Młodzieżowy WST”, współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 

ie wyższym. 

amawiający oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach 

1) z podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci), 
2) z podmiotem, któremu zostało udzielone zamówienie w ramach Projektu pn.: 
„Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy WST”, nr umowy POWR.03.01.00

nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki o
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

………………………… 

……………………….  

……………………….   
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Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów 
jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez 

Zamawiającego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu pn. „Uniwersytet 
go przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
2020, Osi priorytetowej  

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje  

czam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach 

1) z podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci),  
2) z podmiotem, któremu zostało udzielone zamówienie w ramach Projektu pn.: 

POWR.03.01.00-00-

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
ieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  


