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ZAŁACZNIK NR 1 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/POKL/3.3.2/12 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 
 

Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych,  

kod CPV 80300000-7 usługi szkolnictwa wyższego 

 

 

I. Składający zapytanie 

Wyższa Szkoła Zarządzania 

Ul. Rząsawska 40 

42-200 Częstochowa 

Tel. 34 364 33 72, 34 364 34 91 

Fax.  34 264 34 26 

e-mail: biuroprojektu.npz@wsz.edu.pl 

 

 

II. Opis projektu 

Projekt pt.: "Nauczyciel przedmiotów zawodowych" obejmuje realizację  

3-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. 

Skierowany jest do osób zamierzających wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów 

zawodowych: technicznych, ekonomicznych lub medycznych, posiadających status osoby 

zatrudnionej bądź absolwenta (do 12 miesięcy od daty obrony wskazanej na dyplomie). 

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia  

i doskonalenia nauczycieli. 

Okres realizacji projektu: 01.10.2008 – 30.04.2015 

Wartość projektu: 4 478 075,00 PLN 

Liczba uczestników: 600 (w 6 naborach po około 100 osób) 
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III. Opis przedmiotu zapytania 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013 w oparciu o poniższe wytyczne: 

 

Nr 

części 

zapy-

tania 

Nazwa przedmiotu 
Zakres 

tematyczny 
Semestr 

Rodzaj 

zajęć 

Liczba 

grup/ 

średnia 

liczb osób 

w grupie 

Liczba godzin przypadająca  

na jedną grupę, w tym: 

Wymaga-

ny mini-

malny 

stopień 

naukowy 

Stawka za realiza-

cję 1 godz. zajęć 
(obejmująca przygotowanie 

i poprowadzenie) 

łącznie 
metodą tra-

dycyjną 

metodą 

on-line 

trady-

cyjne 
on-line 

I 
Dydaktyka szczegółowa 

przedmiotów technicznych 
Zgodnie z 

treściami 

programowy-

mi określo-

nymi w Roz-

porządzeniu 

Ministra Edu-
kacji Narodo-

wej z dnia  

7 września 

2004 r.  

w sprawie 

standardów 

kształcenia 

nauczycieli 

(Dz.U. nr 207 

poz. 2110) 

zimowy wykłady 1/30 15 10 5 doktor 200,00zł 50,00zł 

II 
Dydaktyka szczegółowa 

przedmiotów ekonomicznych 
zimowy wykłady 1/43 15 10 5 doktor 200,00zł 50,00zł 

III 
Dydaktyka szczegółowa 

przedmiotów ekonomicznych 
zimowy 

ćwicze-

nia 
1/22 35 20 15 magister 100,00zł 30,00zł 

IV 
Dydaktyka szczegółowa 

przedmiotów ekonomicznych 
zimowy 

ćwicze-

nia 
1/21 35 20 15 magister 100,00zł 30,00zł 

V 
Dydaktyka szczegółowa 

przedmiotów medycznych 
zimowy 

ćwicze-

nia 
1/30 35 20 15 magister 100,00zł 30,00zł 

II 
Psychologia rozwojowa 

i osobowości 
zimowy wykłady 1/103 15 10 5 doktor 200,00zł 50,00zł 

III 
Psychologia rozwojowa 

i osobowości 
zimowy 

ćwicze-

nia 
2/20 15 10 5 magister 100,00zł 30,00zł 

IV 
Psychologia rozwojowa 

i osobowości 
zimowy 

ćwicze-

nia 
3/21 15 10 5 magister 100,00zł 30,00zł 

 

Praca będzie wykonywana:  

a) zajęcia tradycyjne (w salach dydaktycznych Uczelni) w soboty i niedziele zgodnie z harmonogramem zjazdów przygotowanym przez Zamawia-

jącego (terminy realizacji zajęć ustalone będą przez obie strony) 
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b) zajęcia w formie on-line w dni tygodnia (poniedziałek – piątek) od godziny 18.00 z założeniem, że zajęcia te rozpoczynają się po realizacji 

pierwszych zajęć tradycyjnych i kończą przed ostatnimi zajęciami tradycyjnymi z daną grupą, na których zostaje sprawdzona wiedza uczestni-

ków zdobyta w trakcie realizacji zajęć on-line.(terminy realizacji zajęć ustalone będą przez obie strony do dnia 30.10.2012r) 

Szczegółowy tryb realizacji zajęć tradycyjnych określa załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Szczegółowy tryb realizacji zajęć on-line określa załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Szczegóły dotyczące sprawdzenia wiedzy słuchaczy określone zostaną w umowie o dzieło dydaktyczne.  
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IV. Termin realizacji zamówienia 

Od dnia 22.09.2012 r. do  17.03.2013 r.  

 

V. Wymagania wobec oferenta 

O wykonanie osobiście umowy o dzieło dydaktyczne mogą ubiegać się wyłącznie osoby fi-

zyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), które: 

a) posiadają wykształcenie wyższe dające uprawnienia do nauczania przedmiotów okre-

ślonych w p. III, adekwatnie do złożonej oferty ( kopia dyplomu/ów),  

b) posiadają doświadczenie na stanowisku pracownika dydaktycznego/naukowo-

dydaktycznego/ realizowały zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej, 

c) nie są zatrudnione na stanowisku pracownika dydaktycznego, naukowo-

dydaktycznego na podstawie umowy o pracę w Wyższej Szkole Zarządzania  

w Częstochowie  

d) wykonując jakiekolwiek zlecenia/usługi nie naraziły swojego zleceniodawcy  

na szkodę poprzez nie wykonanie zlecenia/usługi lub wykonanie go w sposób nienale-

żyty; 

e) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodar-

czemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe-

go; 

 

VI. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty 

W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę zamawiający dokona 

oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów: 

a) Doświadczenie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-

dydaktycznego w uczelni wyższej i/lub w realizacji zajęć dydaktycznych na uczelni 

wyższej: 20%. 

W zakresie powyższego kryterium przewidziano następującą punktację: 

zatrudnienie/ realizacja zajęć dydaktycznych: 

- do 12 miesięcy - 5pkt,  

- 13-24 miesięcy - 10pkt,  

- powyżej 24 miesięcy - 20 pkt. 

b) wykształcenie kierunkowe o poziomie nie niższym niż wskazane w pkt. III (opis 

przedmiotu zapytania) – 10%. 

W zakresie powyższego kryterium przewidziano następującą punktację: 

- tytuł magistra - 5 pkt,  

- tytuł doktora lub wyżej - 10pkt. 

c) dorobek naukowy związany z tematyką zapytania  20%. 

W zakresie powyższego kryterium przewidziano następującą punktację: 

- 1-5 publikacji/artykułów – 5 pkt, 

- 6-10 publikacji – 10pkt, 

- 11 i więcej publikacji – 20 pkt. 

d) doświadczenie w realizacji zajęć lekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych – 20% 

W zakresie powyższego kryterium przewidziano następującą punktację: 
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- posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji zajęć lekcyjnych  

w szkołach ponadgimnazjalnych – 20pkt. 

e) doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Zarządzania  

w Częstochowie – 10% 

W zakresie powyższego kryterium przewidziano następującą punktację: 

- posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji zajęć dydaktycznych  

w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie – 10pkt, 

f) doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektów 

współfinansowanych ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 20%  

W zakresie powyższego kryterium przewidziano następującą punktację: 

- posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji zajęć dydaktycznych  

w ramach projektów współfinansowanych ze Środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego – 20pkt, 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, wszystkie lub kilka wybranych przez siebie 

części zamówienia (o ile spełnia wymagania określone w punktach III oraz V). 

Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z części zapytania  

na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów (max 100 pkt) wyliczonych  

w oparciu o powyższe kryteria.  

Oferty niekompletne (nie zawierające załączników wskazanych w punktach 1-4  

w Formularzu Ofertowym i/lub zał. nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenia) nie 

będą podlegały ocenie.  

W przypadku, gdy w ramach oceny ofert złożonych na którąkolwiek z części zapyta-

nia dwóch lub więcej oferentów osiągnie taką samą liczbę punktów, o wyborze wyko-

nawcy decydować będzie ocena załączonego sylabusa. 

 

 

VII. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami 

Magdalena Buchta – tel. 34 364 34 91, buchta@wsz.edu.pl 

Joanna Dziewiątkowska – tel. 34 364 32 08, a9@wsz.edu.pl  
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