
 

 
 

 
 
 
Zamawiający:     
Uniwersytet Rzeszowski 
35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c 
NIP  813-32-38-822; REGON  691560040 

 
Jednostka organizacyjna Uczelni  udzielająca zamówienia: 
Centrum Polonijne 

Tel.: 17 872 11 48; e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.p 

        

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w Uniwersytecie Rzeszowskiem. 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa  przeprowadzenia zajęć z przedmiotu „Nauka języka polskiego jako obcego” w liczbie  30 
godzin zegarowych w ramach realizacji projektu „Umiejętności - Język - Kultura. Innowacje w 
diagnozie i kształceniu kompetencji dorosłych obywateli Ukrainy” w ramach powierzonego 
grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do  złożenie 
oferty. 

     

4. Miejsce świadczenia usług: 
Uniwersytet Rzeszowski 

5. Termin realizacji zamówienia: 16.01.2023 r. – 30.04.2023 r. 
Termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni od dnia zawarcia umowy.  Zamawiający wymaga 
realizacji zamówienia do dnia  30.04.2023 r. 
 

6. Opis sposobu przygotowywania oferty: 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wzorem Formularza oferty 
stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia, która musi obejmować całość oferowanego 
przedmiotu zamówienia.   
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż 
informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 
Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) i nie mogą być udostępnione. 

 
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim  

 

7. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert 

Oferty należy złożyć nie później niż do  16.01.2023., godz. 7.30 
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Oferta powinna mieć postać skanu, uzupełnionego i podpisanego formularza oferty, który należy 

przesłać pocztą elektroniczną na adres studiapodyplomowe@ur.edu.pl 

 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:  

Pani  mgr Iwona Grzegorzak tel. 17 872 10 96, e-mail: igrzegorzak@ur.edu.pl 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2023 r., o godz. 8.00 
 
8. Ocena ofert: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w 
poszczególnych kryteriach 
 
Kryteria (oceny) wyboru oferty (udzielenia zamówienia) i ich znaczenie (w %):  

KRYTERIUM  
 

Znaczenie 
procentowe  
 

Maksymalna ilość punktów jakie 
można otrzymać ofert za dane 
kryterium  

CENA (C) 30% 30 

Doświadczenie LEKTORA  (D) 70% 70 

Razem 100% 100 
 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania w danym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 
Suma punktów uzyskana, w każdym z kryteriów będzie traktowana, jako wartość punktowa 
oferty. 

 

2. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty. 
a) Sposób oceniania ofert w kryterium CENA (C): 

            Cof min 

C =                  x 30 (waga kryterium) 

                    Cof bad 

Cof min – najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu  
Cof bad – cena brutto badanej oferty 
 
b) Sposób oceniania ofert w kryterium DOŚWIADCZENIE LEKTORA (D): 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu 
zostanie przyznane w następujący sposób:  
Do wyliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie lektora” tj. osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia Zamawiający uzna oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzonych 
godzinach zajęć z języka polskiego jako obcego.  
W ramach kryterium oceny „Doświadczenie lektora” Zamawiający przyzna punkty:  
- 1 szkolenie trwające 15 godzin lekcyjnych dla dorosłych (łącznie 15 godzin lekcyjnych) - 
10 pkt  
- 2 szkolenia trwające 15 godzin lekcyjnych dla dorosłych (łącznie 30 godzin lekcyjnych) - 
20 pkt  
- 3 szkolenie trwające 15 godzin lekcyjnych dla dorosłych (łącznie 45 godzin lekcyjnych) - 
30 pkt  
- 4 szkolenie trwające 15 godzin lekcyjnych dla dorosłych (łącznie 60 godzin lekcyjnych) - 
40 pkt  
- 5 szkolenie trwające 15 godzin lekcyjnych dla dorosłych (łącznie 75 godzin lekcyjnych) - 
50 pkt 
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- 6 szkolenie trwające 15 godzin lekcyjnych dla dorosłych (łącznie 90 godzin lekcyjnych) - 
60 pkt 
- 7 szkolenie trwające 15 godzin lekcyjnych dla dorosłych (łącznie 105 godzin lekcyjnych) 
- 70 pkt 
 

Za godzinę lekcyjną Zamawiający przyjmuje zajęcia trwające 45 minut. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia doświadczenia lektora poprzez zażądanie 
od  Wykonawcy poświadczenia wykonania szkoleń w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, czyli potwierdzenia ich odpowiednimi dokumentami (np. 
referencjami). Zamawiający nie będzie żądał poświadczeń wykonania szkoleń, jeżeli posiada 
dokumenty poświadczające wykonanie szkoleń przez Wykonawcę. 
 

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na 
każdym jego etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.  

 
10. Postanowienia końcowe 

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej między Zamawiającym  
i Wykonawcą.  
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert. 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  
W zakresie nieuregulowanym, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  
– Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.). 
Informacje dodatkowe: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 
Rzeszów, reprezentowany przez Rektora, 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres 
email: iod@ur.edu.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym zapytaniem 
ofertowym na zakup i dostawę artykułów spożywczych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja zapytania ofertowego oraz  podmioty, którym mamy obowiązek 
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy,  
a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające 
przesyłki kurierskie i pocztę, uczestnicy prowadzonych przez nas programów i szkoleń, 
podmiotom zlecającym nam prowadzenie programów i szkoleń. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat  
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych   

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.    

8. Podanie danych osobowych jest  wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie 
podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO 
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Załączniki: 

1) Formularz oferty – zał. nr 1 do zapytania 
2) Projekt umowy   

 


