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ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 3/2017/GCD/w z dnia 05.04.2017 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań; NIP: 777-00-06-350 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz 

nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020.  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznego certyfikowanego 
szkolenia „Specjalistyczne oprogramowanie do akwizycji i interpretacji danych 
geologicznych i geofizycznych – CS16” w ramach realizacji Projektu „GEOCENTRUM 
DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk 
Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” dla 
studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, zgodnie z 
opisem tematu przedmiotu zamówienia (pkt. 3.5). 

3.2. Oferent: 
Prowadzący działalność w zakresie wykonywania certyfikowanych szkoleń i 
gwarantujący przeprowadzenie szkolenia przez wykfalifikowanych, certyfikowanych 
trenerów do realizacji szkoleń podnoszących kompetencje do prac w zawodzie w 
zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie pkt 3.5. Oferent musi dysponować 
uprawnieniami do oficjalnego certyfikowania kursów z oferowanego oprogramowania 
od producenta tego oprogramowania. 

3.3. Kod CPV zamówienia: 80.00.00.00-4  

3.4. Miejsce realizacji:  
sala komputerowa nr 56 w Instytucie Geologii WNGiG UAM w Poznaniu, ul. B. 
Krygowskiego 12, 61-680 Poznań. 

3.5. Temat przedmiotu zamówienia:  
Specjalistyczne oprogramowanie do akwizycji i interpretacji danych geologicznych i 
geofizycznych – CS16 dla 2 grup (każda min. 5 osób) studentów Wydziału Nauk 
Geologicznych i Geograficznych (uczestników projektu). 

3.5.1. Wymagania dotyczące celu zamówienia: 
 kurs obejmuje szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania i 

interpretacji danych geologicznych i geofizycznych, które jest używane w przemyśle 
poszukiwań i wydobycia surowców naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem 
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poszukiwań węglowodorów 
 premiowana jest realizacja więcej niż jednego modułu oraz zróżnicowania metod 
 nadzór nad samodzielnym wykonywaniem czynności badawczych przez uczestników 

kursu 
 przygotowanie materiałów dydaktycznych w porozumieniu z Zamawiającym 
 przygotowanie w konsultacji z zespołem zarządzającym testu wiedzy oraz 

przeprowadzenie go przed i po kursie 

 uczestnicy kursu, którzy pozytywnie zaliczą test wiedzy (przyrost na poziomie 30%), 

otrzymają od Oferenta certyfikaty ukończenia kursu numerowane unikatową i jedyną 

liczbą zaszeregowania certyfikatów dla danego oprogramowania  

 Oferent na w/w certyfikatach nadrukuje informację o źródle finansowania w sposób 

wskazany przez Zamawiającego 

3.5.2. Wymagania dotyczące metod: 
 dostęp do danych po stronie Oferenta 
 zastosowanie omawianych danych do ćwiczeń praktycznych 
 przedstawienie formy wykorzystania podczas zajęć wymienionych wyżej przykładów i 

wyników prac (wykład/ ćwiczenia praktyczne/ metody komputerowe/ inne) 
 ilość modułów oprogramowania, zgodna z certyfikacją szkoleń Oferenta 

3.5.3. Dostęp do oprogramowania: 
 Oferent musi zapewnić dostarczenie oraz zainstalowanie na stacjach roboczych 

Zamawiającego (w miejscu realizacji) oprogramowania na którym zaoferuje 
przeprowadzenie szkolenia.  

 Oferent musi przekazać nieodpłatnie licencje do użytkowanie dydaktycznego 
oprogramowania na którym będzie prowadził szkolenie w celu utrzymania ciągłości 
projektu po jego zakończeniu. Termin przekazania nieodpłatnej licencji minimum do 
września 2018 r. z opcją przedłużenia o min. 2 lata. 

 Oferent może wykorzystać oprogramowanie, które jest zainstalowane w miejscu 
realizacji zamówienia oraz do którego ma licencje Zamawiający jeżeli spełnia ona 
powyższe założenia.  

3.5.4. Łączna liczba godzin: 2 grupy (każda min. 5 osób) po 40 h każda 

3.5.5. Termin realizacji zamówienia:  
 Grupa nr 1 – 29.05-02.06.2017 r. codziennie 8h 
 Grupa nr 2 – 26-30.06.2017 r. codziennie 8h 

 

3.5.6. Forma płatność: 
 Oferent będzie zobowiązaniu do wystawienia faktury za wykonaną usługę do 14 dni 

po jej zakończeniu. 
 Zamawiający oświadcza, że usługa jest finansowana ze środków publicznych oraz ma 

charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu 
pracowników  w związku z czym jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 
pkt.29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004 Nr 
54 poz.535) i zobowiązuje Oferenta do zastosowania się do tego zapisu. 
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy Prowadzący działalność w 

zakresie prowadzania certyfikowanych szkoleń zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia 

(pkt 3) i gwarantujący przeprowadzenie szkolenia przez wykfalifikowanych, certyfikowanych 

trenerów do prowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje do prac w zawodzie w  

zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z punktem 3. 

Oferent powinien złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu w/w warunków oraz 

przedstawić odpowiednie zaświadczenia lub/i certyfikaty potwierdzające swoje 

doświadczenie oraz kwalifikacji trenerów. 

5. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska w wyniku oceny, najwyższą liczbę 

punktów.  

 

Kryterium Sposób oceny Maksymalna 
punktacja 

5.1. Cena Waga kryterium: 40% 
 
Punkty za kryterium zostaną przyznane wg wzoru: 

X=(A/B) x 40 pkt  
gdzie: 
X - liczba punktów za kryterium 
A - najniższa cena brutto za całkowite szkolenie 
zgodne z opisem w pkt. 3 
B - cena brutto za całkowite szkolenie zgodne z 
opisem w pkt. 3 

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. 

40 pkt 

5.2. Program i 
metody przedmiotu 
zamówienia 

Waga kryterium: 20% 
 
Punkty w ramach kryterium oceny programu zajęć, który 
spełnia wymogi stawiane przedmiotowi zamówienia pod 
względem zawartości merytorycznej (pkt 3.5.1), zostaną 
przyznane wg zasady: 

 20 pkt przy zastosowaniu minimum 4 metod lub/i 
modułów oprogramowania wg pkt 3.5.2  

 10 pkt przy zastosowaniu minimum 2 metod lub/i 

20 pkt 
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modułów oprogramowania wg pkt 3.5.2  
 5 pkt przy zastosowaniu minimum 1 metody lub/i 

modułu oprogramowania wg pkt 3.5.2  

5.3. Doświadczenie 
Oferenta 

Waga kryterium: 40% 
 
Punkty za kryterium doświadczenie Oferenta w zakresie  
przedmiotu zamówienia (każde oceniane doświadczenie 
musi być związane z tematyką przedmiotu zamówienia 
wg pkt 3.5 oraz potwierdzone oświadczeniem Oferenta 
lub odpowiednimi referencjami) zostaną przyznane wg 
zasady: 

 0-20 pkt: prowadzenie certyfikowanych szkoleń w 
zakresie przedmiotu zamówienia (2 pkt za każde 
szkolenie) 

 0-10 pkt: : prowadzenie certyfikowanych szkoleń 
dla studentów szkół wyższych w zakresie oferty (2 
pkt za każde szkolenie) 

 0-10 pkt: współpraca z uczelniami wyższymi 
w zakresie realizacji wspólnych projektów 
naukowych (prac badawczych) i/lub 
dydaktycznych, wdrażania oferowanego 
oprogramowania (2 pkt za każdą współpracę) 

40 pkt 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego, albo 

przesłać na adres e-mail: geocentrum@amu.edu.pl, na formularzu Wzór oferty załącznik 

1 wraz wymaganymi certyfikatami oraz oświadczeniami, w terminie do dnia 13.04.2017 

roku godz. 14.00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

Osoba do kontaktu: Koordynator kierunkowy geologia – dr Robert Jagodziński, 

jagodus@amu.edu.pl 

Adres do wysyłki: Robert Jagodziński; Instytut Geologii, Wydział Nauk Geograficznych i 

Geologicznych UAM w Poznaniu, ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680 Poznań 

7. POINFORMOWANIE O WYNIKACH 

7.1. Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach postępowania w 
ciągu trzech dni roboczych od ww. daty zakończenia zapytania ofertowego.  

 
 

8. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

8.1. W przypadku kiedy otrzymane oferty będą przewyższały środki dostępne na udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem. Negocjacje 
dokumentowane będą notatką podpisaną przez obie zaangażowane strony.  

mailto:geocentrum@amu.edu.pl
mailto:jagodus@amu.edu.pl
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8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 

8.3. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
wyboru oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu  (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.). 

  

 

 


