
 

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

Nr sprawy: 5/KAD/2019 

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul. Rolna 43 

40-555 Katowice  

NIP: 6342513160, REGON: 278168801

Strona internetowa WST: www.wst.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na świadczenie usług w charakterze 

warsztaty komputerowe w ramach Projektu

(nr POWR.03.01.00-00-T0107/18)

Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozwój na lata 2014-2020,

i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetenc

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

do dnia 18-03-2019, godz. 9.00

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Techniczna 

w Katowicach, ul. Rolna 43, 40

z informacją: Oferta na świadczenie usług 

prowadzącego warsztaty komputerowe

nr POWR.03.01.00-00-T0107/18. Nie otwierać do 

wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

2. Oferty można składać również drogą mailową na adres: rekrutacja.udm@wst.com.pl, w tytule 

wiadomości e-mail prosimy o wpisanie

komputerowego - informatyka, prowadzącego warsztaty komputerowe

Dziecięco-Młodzieżowy WST”, nr POWR.03.01.00

9.00 Oferty składane drogą elektroniczną powinny zawierać skany oryginalnych dokumentów. 

Po wybraniu Wykonawcy, będzie on zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oryginalnych 
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Katowice,  dn. 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 

NIP: 6342513160, REGON: 278168801 

Strona internetowa WST: www.wst.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/KAD/2019 

z dnia 08.03.2019 r. 

a świadczenie usług w charakterze grafika komputerowego - informatyka, prowadzącego 

w ramach Projektu pn. „Uniwersytet Dziecięco-

T0107/18), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki

3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

.00. 

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.  

 

. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Techniczna 

w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice lub drogą pocztową/kurierem w zamkniętej kopercie 

Oferta na świadczenie usług w charakterze grafika komputerowego 

prowadzącego warsztaty komputerowe w ramach Projektu „Uniwersytet Dziecięco

T0107/18. Nie otwierać do 18.03.2019 r., godz. 9.00. Decyduje data i godzina 

wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

Oferty można składać również drogą mailową na adres: rekrutacja.udm@wst.com.pl, w tytule 

mail prosimy o wpisanie: Oferta na świadczenie usług w charakterze 

informatyka, prowadzącego warsztaty komputerowe w ramach Projektu „Uniwersytet 

Młodzieżowy WST”, nr POWR.03.01.00-00-T0107/18. Nie otwierać do 

Oferty składane drogą elektroniczną powinny zawierać skany oryginalnych dokumentów. 

Po wybraniu Wykonawcy, będzie on zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oryginalnych 
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Katowice,  dn. 08.03.2019 r. 

informatyka, prowadzącego 

-Młodzieżowy WST” 

spółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  

. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Techniczna  

555 Katowice lub drogą pocztową/kurierem w zamkniętej kopercie  

grafika komputerowego - informatyka, 

iecięco-Młodzieżowy WST”, 

. Decyduje data i godzina 

Oferty można składać również drogą mailową na adres: rekrutacja.udm@wst.com.pl, w tytule 

Oferta na świadczenie usług w charakterze grafika 

w ramach Projektu „Uniwersytet 

 18.03.2019 r., godz. 

Oferty składane drogą elektroniczną powinny zawierać skany oryginalnych dokumentów.  

Po wybraniu Wykonawcy, będzie on zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oryginalnych 
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dokumentów przy podpisaniu umowy na świadczenie usług opisan

przesłane mailowo zostaną otwarte 

3. Termin składania ofert upływa: 

 
KATEGORIA OGŁOSZENIA 

Usługi. 

PODKATEGORIA 

Usługi szkoleniowe. 

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

Świadczenie usług w charakterze 

komputerowe w ramach Projektu

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014

dla gospodarki i rozwoju, dla Działania

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

80000000-4 Usługi edukacyjne i 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest p

Projektu pn. „Uniwersytet Dziecięco

współfinansowanego przez Unię 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014

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

w Wydziale Wyższej Szkole Technicznej w Zabrzu

począwszy od 23.03.2019 r., w wymiarze 

Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST

według programu opracowanego przez

gier, e-sport, kodowanie, programowanie, 

Stopień skomplikowania zajęć dostosowany

Uczestnik m.in.: rozwija umiejętności techniczne i twórcze, uczy się planowania i realizowania danej 

koncepcji, rozwija wyobraźnię przestrzenną.

2. Przewiduje się trzy edycje Uniwersytetu Dzi

realizowana w okresie jednego roku akademickiego. 

Młodzieżowego WST składa się z dwóch semestrów, 

3. Liczba 360 godzin lekcyjnych

zrealizowania przez Wykonawcę 

28.01.2022 r.  
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dokumentów przy podpisaniu umowy na świadczenie usług opisanych w niniejszym zapytaniu. Oferty 

przesłane mailowo zostaną otwarte 18.03.2019 r. o godz. 9.15. 

Termin składania ofert upływa: 18.03.2019 r., godz.9.00. 

charakterze grafika komputerowego - informatyka, prowadzącego warsztaty 

Projektu pn. „Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST” 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe 

i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

edukacyjne i szkoleniowe 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez nauczyciela warsztatów komputerow

„Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST” (nr POWR.03.01.00

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej

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

Wydziale Wyższej Szkole Technicznej w Zabrzu - przy ul. Park Hutniczy 3-5, wyłącznie

począwszy od 23.03.2019 r., w wymiarze 120 godzin lekcyjnych w jednym 

Młodzieżowego WST, przez trzy edycje, dla grupy wiekowej 

programu opracowanego przez Zamawiającego, uwzględniającego: zajęcia graficzne, tworzenie 

kodowanie, programowanie, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem multimediów. 

dostosowany jest do wieku Uczestników Projektu

czestnik m.in.: rozwija umiejętności techniczne i twórcze, uczy się planowania i realizowania danej 

koncepcji, rozwija wyobraźnię przestrzenną.  

Przewiduje się trzy edycje Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST, z których każda będzie 

realizowana w okresie jednego roku akademickiego. Jeden rok akademicki Uniwersytetu Dziecięco

Młodzieżowego WST składa się z dwóch semestrów, średnio 15 spotkań w semestrze

lekcyjnych warsztatów komputerowych - obejmuje całkowitą liczbę godzin

przez Wykonawcę w Projekcie w okresie trwania Projektu, czyli od 01.02.2019
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ych w niniejszym zapytaniu. Oferty 

informatyka, prowadzącego warsztaty 

Młodzieżowy WST” współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe 

3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

komputerowych w ramach 

(nr POWR.03.01.00-00-T0107/18), 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

2020, Osi priorytetowej III. 

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

5, wyłącznie w soboty, 

jednym roku akademickim 

dla grupy wiekowej 7-10 i 11-14 lat, 

zajęcia graficzne, tworzenie 

zajęcia praktyczne z wykorzystaniem multimediów.  

Uczestników Projektu. W trakcie zajęć 

czestnik m.in.: rozwija umiejętności techniczne i twórcze, uczy się planowania i realizowania danej 

Młodzieżowego WST, z których każda będzie 

Uniwersytetu Dziecięco-

w semestrze.  

obejmuje całkowitą liczbę godzin do 

, czyli od 01.02.2019 r. do 



 

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

4. Miejscem realizacji usługi: ul. Park Hutniczy 3

5. Wykonawca odpowiada za dopilnowanie

wymagane do realizacji Projektu 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontro
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego 

rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Okres trwania Projektu, od momentu podpisania umowy cywilno

realizację usługi. Warsztaty komputerowe 

Dziecięco-Młodzieżowego WST przewidziano w następujących terminach: 

13.04.2019 r., 27.04.2019 r., 18.05.2019 r., 25.05.2019 r. 08.06.2019 r., 15.06.2019 r.,

07.09.2019 r., średnio 4 godziny lekcyjne w ciągu jednego dnia. 

komputerowych, odbywających się 

 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul. Rolna 43 

40-555 Katowice 
NIP: 6342513160, REGON: 278168801

Strona internetowa WST: www.wst

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Weronika Wolany 

tel. 664 160 838, 

e-mail: weronika.wolany@pntsilesia.pl

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

netto do 50 tyś. PLN netto włącznie 

określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eu
Funduszu Rozwoju Społecznego, na lata 2014

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, 

a kolejne strony powinny zostać ponumerowane i zaparafowane. W 

zagranicznych – oferty sporządzone w języku Wykonawcy muszą zawierać polskie tłumaczenie.
 

2. Ofertę należy wypełnić na drukach stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Z

ofertowego. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w

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

Miejscem realizacji usługi: ul. Park Hutniczy 3-5, 44-100 Zabrze.   

Wykonawca odpowiada za dopilnowanie, aby Uczestnicy Projektu podpisali listy obecności i inne 

 dokumenty.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zajęć prowadzonych w ramach 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego 

rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach 
 

RAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

od momentu podpisania umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia) na 

arsztaty komputerowe w I semestrze, pierwszego roku akademickiego 

przewidziano w następujących terminach: 23.03.2019 r., 30.03.2019 r., 

13.04.2019 r., 27.04.2019 r., 18.05.2019 r., 25.05.2019 r. 08.06.2019 r., 15.06.2019 r.,

średnio 4 godziny lekcyjne w ciągu jednego dnia. Harmonogram kolej

, odbywających się w ramach Projektu będzie z Wykonawcą ustalan

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 

NIP: 6342513160, REGON: 278168801 

WST: www.wst.pl 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

mail: weronika.wolany@pntsilesia.pl  

 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). W przypadku zamówień o wartości szacunkowej od 20 tyś. PLN 

netto do 50 tyś. PLN netto włącznie - postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku 

określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eu
Funduszu Rozwoju Społecznego, na lata 2014-2020”. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, 

a kolejne strony powinny zostać ponumerowane i zaparafowane. W przypadku Wykonawców 

oferty sporządzone w języku Wykonawcy muszą zawierać polskie tłumaczenie.

pełnić na drukach stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Z

Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w formularzu oferty. 
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podpisali listy obecności i inne 

li zajęć prowadzonych w ramach Projektu.  
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach 

prawnej (umowy zlecenia) na 

roku akademickiego Uniwersytetu 

23.03.2019 r., 30.03.2019 r., 

13.04.2019 r., 27.04.2019 r., 18.05.2019 r., 25.05.2019 r. 08.06.2019 r., 15.06.2019 r., 29.06.2019 r., 

Harmonogram kolejnych warsztatów 

z Wykonawcą ustalany na bieżąco. 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
W przypadku zamówień o wartości szacunkowej od 20 tyś. PLN 

postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku 

określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści,  

przypadku Wykonawców 

oferty sporządzone w języku Wykonawcy muszą zawierać polskie tłumaczenie. 

pełnić na drukach stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 
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3. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

a) podpisane „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” 
niniejszego Zapytania ofertowego,

b) podpisane „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitało

nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 

4. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. W przypadku 

osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej poda

pracodawcy – razem ze składkami ZUS pracodawcy. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za 

usługę. Cena podana w „Formularzu ofertowym” musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo 

i słownie z dokładnością do dwóch miejsc p

5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia 

lub wyjaśnienia złożonej oferty. 

6. Ofertę zawierającą wszystkie załączniki i oświadczenia 

Zamawiającego: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40

pośrednictwem poczty polskiej/kuriera, 

usług w charakterze grafika komputerowego 

ramach Projektu „Uniwersytet Dziecięco

otwierać do 18.03.2019 r., godz.

Zamawiającego. 

Oferty można składać również drogą mailową na adres: rekrutacja.udm@wst.com.pl, w tytule 
wiadomości e-mail prosimy o wpisanie: Oferta na świadczenie usług w charakterze 

komputerowego - informatyka, prowadzącego warsztaty komputerowe
Dziecięco-Młodzieżowy WST”, nr POWR.03.01.00

9.00.  

Oferty składane drogą elektroniczną powinny zawierać skany oryginalnych dokumentów. Po wybraniu 
Wykonawcy, będzie on zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oryginalnych dokumentów przy 

podpisaniu umowy na świadczenie usług opisanych w niniejszym zapytaniu. Oferty przesłane mailowo 

zostaną otwarte 18.03.2019 r. o godz. 

7. Kopertę należy opieczętować 

z danymi teleadresowymi lub e-mailem.

8. Termin składania ofert upływa

9. Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 43, 40

KORESPONDAENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie 

e-mailowo. Zapytanie prosimy kierować na adres: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 

ul. Rolna 43, 40-555 Katowice,

weronika.wolany@pntsilesia.pl z dopiskiem w tytule korespondencji

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Do formularza ofertowego należy dołączyć: 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” 
apytania ofertowego, 

„Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym”

apytania ofertowego. 

Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. W przypadku 

osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej podana cena stanowi całkowity koszt 

razem ze składkami ZUS pracodawcy. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za 

usługę. Cena podana w „Formularzu ofertowym” musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo 

i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w formie wartości brutto. 

razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia 

ę zawierającą wszystkie załączniki i oświadczenia można złożyć osobiście

Zamawiającego: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

pośrednictwem poczty polskiej/kuriera, w zamkniętej kopercie z informacją: Oferta 

grafika komputerowego - informatyka, prowadzącego warsztaty komputerowe

„Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST”, nr POWR.03.01.00

godz. 9.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby 

Oferty można składać również drogą mailową na adres: rekrutacja.udm@wst.com.pl, w tytule 
mail prosimy o wpisanie: Oferta na świadczenie usług w charakterze 

informatyka, prowadzącego warsztaty komputerowe w ramach Projektu „Uniwersytet 
Młodzieżowy WST”, nr POWR.03.01.00-00-T0107/18. Nie otwierać do 

Oferty składane drogą elektroniczną powinny zawierać skany oryginalnych dokumentów. Po wybraniu 
iązany do złożenia Zamawiającemu oryginalnych dokumentów przy 

podpisaniu umowy na świadczenie usług opisanych w niniejszym zapytaniu. Oferty przesłane mailowo 

r. o godz. 9.15. 

Kopertę należy opieczętować i/lub opisać danymi umożliwiającymi identyfikację Oferenta wraz 

mailem. 

Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2019 r., godzina 9.00. 

Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2019 r. o godz. 9:15 w pokoju B.303.1, mieszczącym się 

w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice. 

CJA W POSTĘPOWANIU 

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie 

. Zapytanie prosimy kierować na adres: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 

555 Katowice, z dopiskiem na kopercie: „5/KAD/2019” lub na adres e

weronika.wolany@pntsilesia.pl z dopiskiem w tytule korespondencji: „5/KAD/2019”.
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o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – Załącznik nr 2 do 

wych z Zamawiającym”– Załącznik 

Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. W przypadku 

na cena stanowi całkowity koszt 

razem ze składkami ZUS pracodawcy. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za 

usługę. Cena podana w „Formularzu ofertowym” musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo  

 

razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia 

osobiście w siedzibie 

555 Katowice, lub za 

Oferta na świadczenie 

prowadzącego warsztaty komputerowe w 

Młodzieżowy WST”, nr POWR.03.01.00-00-T0107/18. Nie 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby 

Oferty można składać również drogą mailową na adres: rekrutacja.udm@wst.com.pl, w tytule 
mail prosimy o wpisanie: Oferta na świadczenie usług w charakterze grafika 

w ramach Projektu „Uniwersytet 
T0107/18. Nie otwierać do 18.03.2019 r., godz. 

Oferty składane drogą elektroniczną powinny zawierać skany oryginalnych dokumentów. Po wybraniu 
iązany do złożenia Zamawiającemu oryginalnych dokumentów przy 

podpisaniu umowy na świadczenie usług opisanych w niniejszym zapytaniu. Oferty przesłane mailowo 

ożliwiającymi identyfikację Oferenta wraz  

B.303.1, mieszczącym się  

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną lub  

. Zapytanie prosimy kierować na adres: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,  

” lub na adres e-mail: 

/KAD/2019”. 
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DODATKOWE PRZEDMIOTY ZAMOWIENIA

Nie dotyczy. 
 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1_Formularz oferty 

Załącznik nr 2_ Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3_ Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 

PYTANIA I WYJASNIENIA 

Brak pytań i wyjaśnień 

 
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI

Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

WIEDZA  I DOŚWIADCZENIE 

Kryterium dostępu, warunki udziału w postępowaniu:

1) znajomość programów graficznych,

2) doświadczenie w projektowaniu

3) doświadczenie w pracy dydaktycznej

4) wyczucie estetyki, duża kreatywność

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą złożyć zarówno osoby fizyczne jak i prowadzące 
działalność gospodarczą. W obydwu przypadkach Oferent w

Zamawiającego winien dostarczyć wszystkie dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje 

oraz CV. 
 

SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Nie dotyczy. 
 

DODATKOWE WARUNKI 

Nie dotyczy. 
 

DODATKOWE PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA

Nie dotyczy. 
 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach 

zawartej z wybranym Wykonawcą, w szczególności z następujących powodów:
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OWE PRZEDMIOTY ZAMOWIENIA 

 

Załącznik nr 2_ Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3_ Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI

Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

Kryterium dostępu, warunki udziału w postępowaniu: 

graficznych, w tym znajomość pakietu Adobe; 

projektowaniu stron www, w tym znajomość html, css; 

w pracy dydaktycznej; 

kreatywność i otwartość na nowe idee i pomysły. 

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą złożyć zarówno osoby fizyczne jak i prowadzące 
działalność gospodarczą. W obydwu przypadkach Oferent w razie odrębnego wezwania przez 

Zamawiającego winien dostarczyć wszystkie dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje 

SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

DODATKOWE PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA 

w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu umowy 

zawartej z wybranym Wykonawcą, w szczególności z następujących powodów: 
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UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI 

Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

 

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą złożyć zarówno osoby fizyczne jak i prowadzące 
razie odrębnego wezwania przez 

Zamawiającego winien dostarczyć wszystkie dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje 

możliwość zmiany zakresu umowy 



 

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

- zmian regulacji prawnych dotyczących um

- otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów 

realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;

- obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wyk

- po ewentualnych zmianach urzędowych w obowiązujących przepisach podatkowych;

- okoliczności siły wyższej. 

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Załącznik nr 1_Formularz oferty; Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty związane 

z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem zawartych postanowień umowy i nie może ulec 

zmianie.  

Załącznik nr 2_ Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowan

Załącznik nr 3_ Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oferent w razie odrębnego wezwania przez Zamawiającego winien dostarczyć wszystkie dokumenty 

potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz CV.

KRYTERIUM OCENY OFERT 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny

1. Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria:

a) Cena oferty brutto – waga kryterium 

  cena oferty najniższej
Liczba punktów    =       --------------------------------

    cena oferty badanej

b) Posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej 

Oferent, który złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty o posiadaniu doświadczenia
dydaktycznej, otrzyma 40 punktów, pozostali otrzymają 0. 

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

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

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

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

6. W przypadku, gdy wyłoniony
niebezpieczeństwem prawidłowej i terminowej realizacji 
z kolejnymi najkorzystniejszymi Wykonawcami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji 

WYKLUCZENIA 

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i/lub osobowo zostaną wykluczone 
z postępowania, a zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im 
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zmian regulacji prawnych dotyczących umowy o dofinansowanie; 

trzymania decyzji jednostki finansującej projekt, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów 

realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;

obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy; 

po ewentualnych zmianach urzędowych w obowiązujących przepisach podatkowych;

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

_Formularz oferty; Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty związane 

z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem zawartych postanowień umowy i nie może ulec 

_ Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

_ Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

Oferent w razie odrębnego wezwania przez Zamawiającego winien dostarczyć wszystkie dokumenty 

potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz CV. 

, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny.  

Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria: 

waga kryterium 60% 

cena oferty najniższej 
------------------------------   x 60% 
cena oferty badanej 

Posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej - waga kryterium 40%. 

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

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

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

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największa liczbę punktów po ich 

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.  

W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca nie będzie dyspozycyjny, co będzie zagrażać 
niebezpieczeństwem prawidłowej i terminowej realizacji Projektu, Zamawiający podpisze umowy 
z kolejnymi najkorzystniejszymi Wykonawcami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji 

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i/lub osobowo zostaną wykluczone 
z postępowania, a zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im 
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trzymania decyzji jednostki finansującej projekt, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów 

realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany; 

po ewentualnych zmianach urzędowych w obowiązujących przepisach podatkowych; 

_Formularz oferty; Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty związane  

z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem zawartych postanowień umowy i nie może ulec 

Oferent w razie odrębnego wezwania przez Zamawiającego winien dostarczyć wszystkie dokumenty 

, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

Oferent, który złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty o posiadaniu doświadczenia w pracy 

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

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

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największa liczbę punktów po ich 

, co będzie zagrażać 
, Zamawiający podpisze umowy  

z kolejnymi najkorzystniejszymi Wykonawcami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji Projektu.  

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i/lub osobowo zostaną wykluczone  
z postępowania, a zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im 
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udzielone. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajem
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, po

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia 

opieki lub kurateli. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

zapytanie ofertowe, o czym poinformuje Wykonawców najpóźniej terminie 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert oraz zamieści informację na stronie internetowej

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia niniejszego postępowania w uzasadnion

przypadkach.  

4. Informację o wynikach postępowania i wyborze Wykonawcy 

internetowej: www.wst.pl oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze Wykonawcy 

i upublicznieniu wyników postępowania. 

umowy.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 

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

udzielone. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

ozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia 

ypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

zapytanie ofertowe, o czym poinformuje Wykonawców najpóźniej terminie 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert oraz zamieści informację na stronie internetowej:  www.wst.pl.

Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia niniejszego postępowania w uzasadnion

Informację o wynikach postępowania i wyborze Wykonawcy - Zamawiający zamieści na stronie 

oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.  

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze Wykonawcy 

i upublicznieniu wyników postępowania. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania 

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
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ne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

legające w szczególności na: 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

ozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia 

ypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

zapytanie ofertowe, o czym poinformuje Wykonawców najpóźniej terminie 2 dni przed upływem 

www.wst.pl. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia niniejszego postępowania w uzasadnionych 

Zamawiający zamieści na stronie 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze Wykonawcy  

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania 

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 


