
Zapytanie ofertowe na realizację usługi dla Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 
 
Przedmiot zamówienia: 
Zaprojektowanie i implementacja procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych 
do 10 kursów  w formie e-learningowej, w języku angielskim, w wymiarze 160h, realizowanych  
przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online 
Data publikacji:  
04.11.2019 
Termin składania ofert 
do dnia 18.11.2019 
Status ogłoszenia 
Aktualne 
Miejsce i sposób składania ofert 
1. Oferta w formie pisemnej musi być złożona w: 
Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu; ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań 
2. Termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 18.11.2019 r. do godziny 10.00 
3. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem: poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem, 
lub osobiście. 
4. Decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego. 
5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Oferenta. 
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 
lucyna.sobkowiak@wsb.poznan.pl 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
lucyna.sobkowiak@wsb.poznan.pl 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
616553352 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa Zaprojektowanie i implementacja procesu dydaktycznego w 
postaci kontentów e-learningowych do 10 kursów  w formie e-learningowej, w języku angielskim, w 
wymiarze 160h (16 h każdy), realizowanych  przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online 
Zaprojektowanie i implementacja procesu dydaktycznego rozumiana jest jako przygotowanie i 
wdrożenie odpowiednich metod dydaktycznych i metod ewaluacji do założonych celów kształcenia 
na poziomie umiejętności i postaw w trybie online. W przedmiocie zamówienia nie przewiduje się 
formy pasywnej metod dydaktycznych, dostarczającej wiedzę poza wyjątkami zawartymi w procesie 
dydaktycznym służącym rozwoju umiejętności i postaw. 
Najważniejszą intencją Zamawiającego jest zapewnienie procesem dydaktycznym wsparcia dla osób 
uczących się w zakresie rozwoju umiejętności intelektualnych wyższego rzędu (od aplikowalności 
wiedzy wzwyż), do analizy i rozwiązywania istniejących i nowych problemów danej dziedziny 
przedmiotu. 
Kategoria ogłoszenia 
Usługi 
Podkategoria ogłoszenia 
Usługi IT 
Miejsce realizacji zamówienia 
Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ul. 
Powstańców Wielkopolskich 5 61-895 Poznań 
Opis przedmiotu zamówienia 
Cel zamówienia 
Zaprojektowania i implementacji procesu dydaktycznego do ćwiczeń e-learning w celu realizacji 3-
letnich studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie. 



Przedmiot zamówienia 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku - Zapytanie ofertowe 
Kod CPV 
72000000-5 
Nazwa kodu CPV 
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 
Harmonogram realizacji zamówienia 
Terminy dostarczenia zamówienia dla poszczególnych przedmiotów: 
1. Teacher’s Toolbox - 2020-01-15 
2. Teaching contemporary students - 2020-02-28 
3. From a Fresh Start to a Victorious Finish (from Goals to Assessment)- 2020-02-28 
4. Technology for Learning Outcomes-2020-03-30 
5. Teacher Online-2020-03-30 
6. The art of communication in class management-2020-03-30 
7. Go Interactive With Your Teaching! - Contemporary Strategies for Mastering Your Academic 
Teaching -2020-04-30 
8. Cultural Diversity - Inspiration in the Classroom ( Teaching Intercultural Groups) -2020-04-30 
9. The art of public speaking-2020-04-30 
10. Using simple & attractive visual Tools in Teaching -2020-04-30 
Załączniki 
 Wzór umowy 
 Zapytanie ofertowe 
 Formularz oferty 
 Oświadczenia 
 Wykaz usług 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
Opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe 
Wiedza i doświadczenie 
Opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe 
Potencjał techniczny 
Opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe 
Dodatkowe warunki 
Opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
Lista dokumentów, które Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe: 
1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz Oferty. 
2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie - wypełniony i podpisany przez 
osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. 
3. Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wykaz usług - wypełniony i podpisany przez osobę/osoby 
upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. 
4. Rekomendację lub pozytywną opinię wystawioną przez Zleceniodawców na usługi zgodne z 
przedmiotem niniejszego Zamówienia 
5. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do podpisania Oferty, jeżeli nie wynika to z 
dokumentów rejestrowych. 
6. Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej reprezentującej Wykonawców wspólnie występujących w 
postępowaniu lub pełnomocnictwo dla osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną, która 
reprezentuje Wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu. 
7. Dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawcy wskazane w punkcie 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1356568
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1356567
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1356564
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1356561
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1356560


V.2. Zapytania ofertowego. 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów określonych wyżej lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy 
złożyli wymagane dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że Oferta będzie podlegała odrzuceniu lub postępowanie 
będzie podlegało unieważnieniu. Wezwanie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej 
wskazany w Formularzu Oferty. 
Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej 
procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego w wysokości do 50% wartości zamówienia 
określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w 
przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe 
prowadzonego przez Narodową Agencje Wymiany Akademickiej.   
Ocena oferty 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
Cena brutto w PLN za całość przedmiotu zamówienia – waga 100% - Liczba punktów = najniższa cena 
brutto w PLN za całość przedmiotu zamówienia spośród ważnych Ofert/cena brutto w PLN badanej 
Oferty za całość przedmiotu zamówienia * 100 pkt. 
Wykluczenia 
Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą 
Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi 
do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami 
wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z 
przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IŻ PO; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- 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. 
Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Załączniku - 
Oświadczenia 
Zamawiający - Beneficjent 
Nazwa 
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU 
Adres 
Powstańców Wielkopolskich 5 
61-895 Poznań 
wielkopolskie , Poznań 
Numer telefonu 
616553352 
NIP 
7781028941 
Tytuł projektu 
Nowoczesne kompetencje nauczycieli akademickich - kluczem do nowoczesności uczelni - modern 
competences of academic teachers - the key to modern HEI  
Program 
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe   



Instytucja finansująca 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - NAWA 
Numer umowy do projektu 
PPI/APM/2018/1/00030/U/001 


