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Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

19-10-2018 

Termin składania ofert 

29-10-2018 

Numer ogłoszenia 

1144453 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego (ul. 

Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, pokój 202, budynek A z dopiskiem „Kompetencja - Rozwój - 

Samorealizacja”), albo przesłać na adres e-mail: asabat@pwsz-sanok.edu.pl, na formularzu 

ofertowym załącznik 1, w terminie do dnia 29 pażdziernika 2018 roku do godziny 11.00. 

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

asabat@pwsz-sanok.edu.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Ewa Kobylarska, Arkadiusz Sabat 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

134655968 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na 

studiach podyplomowych 3 semestralnych MBA in Public Management dla czterech 

pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. 

2. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową organizację i przeprowadzenie studiów 

podyplomowych. 

3. Nomenklatura wg CPV:  

80300000-7 – usługi szkolnictwa wyższego 

80430000-7 usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim 
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Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi szkoleniowe 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej w sektorze 

publicznym, w tym nabycie wiedzy, niezbędnej do zarządzania uczelnią w oparciu o 

najlepsze praktyki i doświadczenia środowisk pracowników jednostek publicznych, jak i 

współpracującego z nimi świata biznesu. Poznanie zagadnień dotyczących zarządzania 

organizacją w aspektach: finansowym, komunikacyjnym, prawnym i kapitału ludzkiego oraz 

rozwinięcie umiejętności umożliwiających efektywne pełnienie funkcji kierowniczych. 

Przedmiot zamówienia 

Zadanie 3 – Podnoszenie kompetencji zarządczych i administracyjnych pracowników PWSZ 

Studia MBA in Public Management 

Wykonawca zapewnia merytoryczną obsługę studiów i zobowiązuje się do: 

1) Realizacji programu studiów zgodnie z planem studiów, 

2) Zapewnienia wykładowców o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i 

umiejętnościach dydaktycznych, 

3) Udostępnienia sal dydaktycznych wraz z oprzyrządowaniem, 

4) Zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych, 

5) Zapewnienia merytorycznego kierownictwa studiów, 

6) Prowadzenia pełnej obsługi administracyjnej, 

7) Umożliwienia korzystania przez słuchaczy studiów ze zbiorów systemu biblioteczno-

informatycznego, 

8) Realizacji zajęć z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania z wykorzystaniem 

studiów przypadku, symulacji i ćwiczeń praktycznych przez doświadczonych wykładowców i 

trenerów biznesu. 

9) Przygotowania i wydania dyplomów ukończenia studiów Master of Business 

Administration ze specjalnością Zarządzanie w Sektorze Publicznym (MBA in Public 

Management), 

10) Przygotowania i wydania świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

11) Po zakończeniu studiów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: 

potwierdzenie odbioru świadectwa/dyplomu i kserokopię wystawionego 

świadectwa/dyplomu. 

Organizacja zajęć: 

1) Czas trwania studiów: 3 semestry, 
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2) Tryb niestacjonarny: 3-dniowe zjazdy weekendowe, 

3) Część zajęć może być realizowana z wykorzystanie platformy e-learningowej, 

4) Zajęcia prowadzone w języku polskim. 

 

Program studiów musi obejmować co najmniej zagadnienia z zakresu: 

1) zarządzania finansami przedsiębiorstwa,  

2) prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa rynku kapitałowego, prawa gospodarczego Unii 

Europejskiej,  

3) zarzadzania publicznego, 

4) strategii w organizacjach publicznych, 

5) zarzadzania procesami w organizacji, 

6) komunikacji społecznej, 

7) analizy danych i procesu decyzyjnego, 

8) organizacji procesu zamówień publicznych. 

Kod CPV 

80300000-7 

Nazwa kodu CPV 

Usługi szkolnictwa wyższego 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Nie dotyczy 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu Wykonawcy i 

Zamawiającego 

Załączniki 

 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy/edytowalny  

 Zapytanie ofertowe  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który jest podmiotem 

wykonującym zadania publicznych lub niepublicznych szkół wyższych, uprawniony do 

przeprowadzenia studiów podyplomowych na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). 

Wiedza i doświadczenie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1026849
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1026868
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warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie  

w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: zrealizował jedną edycję studiów MBA 

in Public Management; 

Potencjał techniczny 

Zamawiający nie stawia warunku 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że skieruje do 

realizacji zamówienia następujące osoby: 

 Wykładowcę, który uzyskał co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 Wykładowcę, który uzyskał co najmniej stopień naukowy doktora. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie stawia warunku 

Dodatkowe warunki 

Zamawiający nie stawia warunku 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych 

prawidłową realizacją projektu,  

b) przedłużenia/skrócenia realizacji projektu, 

c) wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy, 

2) po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych, w 

tym zmianach podatku VAT, 

3) zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym 

a Instytucją Pośredniczącą, 

4) w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na 

potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony 

więzi prawnej: 

a) o charakterze niezależnym od stron, 

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

d) którego nie można przypisać drugiej stronie 

Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o 

tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości 

powoływania się na klauzulę siły wyższej. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
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Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załącznik 1 do zapytania 

Zamówienia uzupełniające 

Nie dotyczy 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Cena - 60 pkt 

 

Waga kryterium: 60% 

Punkty za kryterium zostaną przyznane wg wzoru: 

X=(A/B) x 60 pkt  

gdzie: 

X - liczba punktów za kryterium 

A - najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert 

B - cena brutto ocenianej oferty 

Podane w ofercie ceny są całkowite i ostateczne, uwzględniające wszystkie należne składki i 

inne należności budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to, na 

której stronie ciąży obowiązek ich odprowadzenia. 

 

Doświadczenie oferenta - 40 pkt 

Waga kryterium: 40% 

 

Punkty za kryterium doświadczenie Oferenta w zakresie przedmiotu zamówienia (każde 

oceniane doświadczenie musi być związane z tematyką przedmiotu zamówienia wg rozdziału 

III oraz potwierdzone oświadczeniem Oferenta lub odpowiednimi referencjami) zostaną 

przyznane wg zasady: 

 0-40 pkt: : prowadzenie studiów MBA in Public Management (5 pkt za każdą edycję) 

Wykluczenia 

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie wskazanym w Zaproszeniu 

do składania ofert. 

Nie będą rozpatrywane oferty, które nie będą zawierały wszystkich treści zawartych w 

formularzu Wzór oferty określony przez Zamawiającego. 

Nie będą rozpatrywane oferty, z których wynika, że Oferent lub oferta nie spełniają 

warunków udziału w postępowaniu. 

Nie będą rozpatrywane oferty wykraczające poza możliwości techniczne Zamawiającego 

dotyczące zapewnienia wymagań dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU 

Adres 

Mickiewicza 21 

38-500 Sanok 

podkarpackie , sanocki 

Numer telefonu 

134655952 

Fax 

134655959 

NIP 

6871740766 

Tytuł projektu 

Kompetencja - Rozwój - Samorealizacja! 

Numer projektu 

POWR.03.05.00-00-Z073/17-00 
 


