
 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości 

nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

1 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

Olsztyn, dn. 30.08.2022 r. 

 

Znak sprawy: 1/2022/ZO 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

I. Zamawiający: 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE 

Centrum Badań i Projektów 

ul. Prawocheńskiego 9 

10-719 Olsztyn 

Tel. 89 524 51 00 

magdalena.zawisza@uwm.edu.pl  

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Teach the Teacher Course for Doctors” 

dla 15 nauczycieli/ek akademickich Wydziału Lekarskiego w ramach projektu pt. „Uniwersytet 

Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakość 

nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-

Z201/18-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu 

zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż 

zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.  

4. Kod CPV: 80.00.00.00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

5. Przeprowadzenie szkolenia jest finansowane w 84,28% ze środków europejskich i w 15,72% ze 

środków dotacji celowej w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program 

podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na 

podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00. 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia: 01.10.2022 r. do 31.01.2023 r.   

 
IV. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 

nr 2. 
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2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną 

techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób                               

i parafowane przez osobę uprawnioną. 

3.    Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub 

innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. 

 

V. Miejsce oraz termin składania 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-maila: 

magdalena.zawisza@uwm.edu.pl    

2. Termin składania ofert upływa w dniu 07.09.2022 r. o godz. 12:00. 

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek 

VAT. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku, 

gdy Wykonawca złoży ofertę w walucie obcej, w celu porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę 

na złotówki według średniego kursu NBP z dnia upływu terminu składania ofert. 

3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 

4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych    

w oparciu o ustalone poniżej kryterium: 
 

Cena – 100% 

 

Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę 

za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 

punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
 

 P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę 

 

100
 C

 C

OB

N xP =  
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gdzie: 

CN – najniższa zaoferowana Cena, 

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej. 

 

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów  

w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. 

3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie  

zasady i kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

VIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zawiadomienie o wynikach przeprowadzonego postępowania zostanie opublikowane na stronie 

internetowej http://zpr2.uwm.edu.pl, oraz przesłane wykonawcom drogą elektroniczną. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest 

przeprowadzić szkolenie będące przedmiotem zamówienia, zgodnie z niniejszym zapytaniem 

ofertowym oraz złożoną ofertą. 

IX. Przesłanki unieważnienia postępowania, odrzucenia ofert 

 

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego łącznie z załącznikami, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca nie złożył 

wyjaśnień jako odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie 

podejrzenia zaoferowania przez wykonawcę rażąco niskiej ceny;  

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić 

i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów; 

e) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności warunkujące unieważnienie postępowania: 

a) Zamawiający może unieważnić postępowanie, kiedy cena oferty najkorzystniejszej przekracza 

kwotę, która została przez Zamawiającego przeznaczona na realizację przedmiotowego 

postępowania; 

b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie 

zamówienia, przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

Wykonawców i/lub obowiązujących przepisów prawa;  

c) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty lub złożona oferta/ oferty podlegają odrzuceniu. 

3. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku 

unieważnienia postępowania.  
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X. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu; 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego wg zasady konkurencyjności;  

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania; 

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez cały okres trwałości projektu. 

5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana 

nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym oraz nie 

narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO1;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

7) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO.  

 

 

 

 
1 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 


