Zapytanie ofertowe
realizowane w ramach zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu:
„Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dalej: Projekt)
1. Zamawiający.
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Tel.: 22 489 64 90
Fax: 22 489 64 91
2. Postanowienia ogólne.
2.1.
2.2.
2.3.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności
w ramach projektów PO KL.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru
oferty.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych dla młodzieży(wykładów).
(kody CPV: 80000000-4, 80310000-0)
3.1.

Szczegółowy zakres zamówienia:

Terminy oraz warunki
Zakres zamówienia
realizacji zamówienia

Przeprowadzenie wykładu lub cyklu wykładów
(w zależności
od
oferty
sporządzonej
przez
Wykonawców) w języku polskim o tematyce związanej
z programem
Informatyka + (w szczególności
z dziedzinami: bazy danych, sieci teleinformatyczne,
multimedia, technologie Internetu, programowanie,
grafika, animacja, tendencje w rozwoju informatyki i jej

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło z przekazaniem
praw autorskich do dzieła.
Wynagrodzenie za zrealizowanie 1 wykładu:
- 2 500 zł – osoby z tytułem naukowym profesora

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

1

zastosowań w Polsce i na świecie).
- 2 000 zł –dr hab.
Czas trwania 1 wykładu: 2 x 45 min.
- 1 500 zł – dr
Adresaci
wykładów:
młodzież
ponadgimnazjalnych (14-20 lat).

ze

szkół

Wynagrodzenie zostało podane w kwotach brutto
wraz
z
kosztem
składek
pracodawcy
Materiały do wykładu: prezentacja w PowerPoint na ubezpieczenie społeczne .
przygotowana z wykorzystaniem szablonu slajdów
udostępnionego przez Zamawiającego.
Miejsce realizacji wykładów: siedziba Warszawskiej
Wyższej Szkoły Informatyki.
Zamawiający zarejestruje wykład/wykłady w formacie
cyfrowym a następnie opracuje w celu udostępniania ich Wykonawcom spoza Warszawy oferujemy bezpłatny
jako otwartych zasobów edukacyjnych w sieci Internet nocleg w hotelu w terminach realizacji nagrań oraz
oraz w innych mediach w okresie trwania projektu jak refundację kosztów podróży.
również po jego zakończeniu.
Terminy realizacji wykładów:
Redakcja merytoryczna oraz konsultowanie montażu
Od 7 listopada 2011 r. do 31 lipca 2012 r.
zarejestrowanego wykładu po stronie Wykonawcy.
Szczegółowe terminy realizacji nagrań z wybranymi
Wykonawcami zostaną ustalone za porozumieniem
stron. W razie przypadków losowych zarówno
Zamawiający jak i Wykonawca mogą uzgodnić inny
termin wykonania zamówienia. Zmiana terminu
zamówienia musi być zaakceptowana przez obydwie
strony.

3.2.

Ocenie będą podlegać oferty w postaci konspektów wykładów. Każdy
z Wykonawców może przedłożyć maksymalnie 3 konspekty (3 różne propozycje
tematyczne) wykładów. Każdy z konspektów będzie podlegał osobnej ocenie
w postępowaniu konkursowym.

4. Warunki wymagane od Wykonawców.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.
4.2.

4.3.

Posiadają stopień naukowy minimum doktora.
Są zatrudnieni jako wykładowcy akademiccy kształcący studentów na kierunku
Informatyka w uczelniach publicznych bądź niepublicznych.
(Okres zatrudnienia co najmniej 3 lata. Poprzez zatrudnienie Wykonawca
rozumie również realizację godzin dydaktycznych w ramach umów
cywilnoprawnych).
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia.

Spełnianie wyżej wymienionych warunków będzie weryfikowane poprzez analizę załącznika
nr 3.
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5. Kryteria oceny ofert:
Wyboru ofert dokona Zamawiający poprzez komisję złożoną z 2 koordynatorów
merytorycznych projektu. Komisja będzie oceniać oferty w oparciu o następujące kryterium:
Zgodność przedstawionego konspektu wykładu z zakresem tematycznym programu
Informatyka+.
Członkowie komisji będą analizować informacje zawarte w konspektach pod
kątem zgodności zakresu proponowanej tematyki z założeniami programu
Informatyka+ oraz jego modułami tematycznymi (program stanowi załącznik
nr 1 do dokumentacji konkursowej).
Ocenie będą podlegać następujące elementy:
- dostosowanie poziomu trudności materiału do przeciętnego poziomu wiedzy
adresatów wykładów – uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych,
- zgodność tematyki z zakresem ujętym w modułach tematycznych programu
Informatyka+.
W każdym z elementów członkowie komisji mogą przyznać od 1 do 20 pkt.
Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
5.1.

Do realizacji zostanie wybranych 20-25 ofert (tematów wykładów), które
zostaną złożone przez wykonawców spełniających warunki uczestnictwa
w konkursie i jednocześnie uzyskają najwyższą ocenę komisji.

6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
1. Wykonawca składa ofertę/oferty w postaci konspektu lub konspektów wykładów
(przygotowane według wzoru konspektu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania).
2. Wykonawca przedkłada również informację na temat wykształcenia oraz
doświadczenia związanego z pracą w szkolnictwie wyższym na wzorze CV
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim oraz przesłać w formie elektronicznej
w pliku PDF na adres: jgolaszewska@wwsi.edu.pl do dnia 21 października 2011.

7. Inne istotnie warunki zamówienia:
Nagrania wykładów będące jednym z przedmiotów niniejszego zapytania będą miały charakter
utworu autorskiego i będą podlegały przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Postanowienia odnośnie powyższej kwestii zostaną ujęte
w umowie o dzieło w następującej formie:
1. Nagranie będące przedmiotem niniejszej umowy ma charakter utworu autorskiego
(„Utwór”) i podlega przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.904 z późn. zm.) („Prawo autorskie”).
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do Utworu w zakresie
koniecznym do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy i że wykonanie niniejszej
Umowy nie naruszy praw osób trzecich.
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3. Z chwilą odbioru dzieła lub odpowiednio odbioru części dzieła, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw
zależnych do Utworu. Nabycie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje
na następujących polach eksploatacji:
a)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym przez sporządzenie cyfrowego zapisu;
b)
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Utwór:
wprowadzenie do obrotu, najem oraz użyczenie oryginału lub egzemplarzy;
c)
w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) powyżej:
nadawanie, wyświetlanie, wprowadzenie do sieci komputerowej w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez użytkownika, rozpowszechnianie w sieci
Internet.
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Załącznik nr 2

Konspekt wykładu
Przedkładany w postępowaniu konkursowym dotyczącym wyłonienia Wykonawców
realizujących wykłady dla młodzieży w ramach zadania 4. Rozwój Polskiej Wszechnicy
informatycznej – otwartego portalu wiedzy w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny
program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”

1. Autor wykładu:

Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Afiliacja
(uczelnia, wydział):
2. Tytuł wykładu:

3. Przyporządkowanie wykładu do działu/działów informatyki:
4. Liczba godzin: 2 x 45 min.
5. Wykaz zagadnień będących przedmiotem wykładu (streszczenie wykładu lub
wypunktowane zagadnienia, których będzie dotyczył):
6. Cel dydaktyczny (założenia dotyczące korzyści dydaktycznych dla słuchaczy):
7. Wykaz literatury:
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Załącznik nr 3

ŻYCIORYS ZAWODOWY

1.

Nazwisko:

2.

Imię:

3.

Data urodzenia:

4.

Uzyskany tytuł naukowy:

5.

Przebieg pracy zawodowej w uczelni/uczelniach*:

Nazwa uczelni:
Nazwa wydziału lub innej jednostki
organizacyjnej uczelni:
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Zajmowane stanowisko:

Nazwa uczelni:
Nazwa wydziału lub innej jednostki
organizacyjnej uczelni:
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Zajmowane stanowisko:

*W przypadku pracy na więcej niż dwóch uczelniach należy dodać kolejne tabele.
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