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Kraków, dn. 31 stycznia 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ABK/2018/ZO
Zamawiający:
KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków, województwo małopolskie
NIP: 676-22-17-764
Tytuł projektu: „Kierunek dobra praca – podniesienie jakości usług akademickiego biura karier
Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia”
Nr projektu
POWR.03.01.00-00-B003/17

Termin składania ofert
do dnia 12-02-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 12 lutego 2018 roku do godziny 16:00 na adres poczty
elektronicznej na adres: abk.efs@kwspz.pl. W temacie wiadomości e-mail musi znajdować się
numer ogłoszenia.
2. Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał.
2),
2) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia (zał. 3)
3) Oświadczenia o nieangażowaniu do realizacji zamówienia osoby, której łączne
zaangażowanie zawodowe przekracza 276 godzin (zał. 4).
3. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Uczelni.
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, będą niekompletne lub niespełniające
stawianych wymagań, nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie dopuszcza rozpatrywania ofert częściowych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
abk.efs@kwspz.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Jakubowska
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Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
12 423 38 40 wew. 352
Opis przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzia do badania kompetencji i predyspozycji zawodowych
studentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w ramach projektu „Kierunek dobra praca –
podniesienie jakości usług akademickiego biura karier Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia”.
Wymagania wobec narzędzia do diagnozowania kompetencji przyszłych kandydatów do zatrudnienia:
a) narzędzie przeznaczone jest do wspomagania procesu doradztwa zawodowego
świadczonego przez pracowników zatrudnionych w Biurze Karier KWSPZ, w tym: poradnictwa
zawodowego, potencjału przyszłych kandydatów do pracy, sporządzania bilansu
kompetencji. Adresatami wsparcia będą studenci Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji
Zdrowia z siedzibą w Krakowie;
b) narzędzie musi być dostosowane do aktualnych potrzeb i trendów na rynku pracy oraz
przeznaczone dla doradców zawodowych;
c) przeprowadzenie badania za pomocą narzędzia musi uwzględniać następujące dwa obszary:
kompetencje społeczno-zawodowe oraz inteligencja zawodowa i predyspozycje zawodowe.;
d) narzędzie musi służyć badaniom kompetencji osobistych i społecznych w tym m.in. zdolność
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność kooperacji,
rozwiązywania problemów, umiejętność autoprezentacji w celu zwiększenie świadomości
znaczenia tych kompetencji dla rozwoju ścieżki zawodowej poprzez rozwój umiejętności
samooceny z ukierunkowaniem pracy nad własnym doskonaleniem;
e) narzędzie musi umożliwić studentowi rozpoznanie jego mocnych i słabszych stron w celu
zarządzenia potencjałem przyszłych kandydatów do pracy oraz wspomóc w trafnym wyborze
miejsca i roli zawodowej oraz kierunku dalszego kształcenia i zatrudnienia
f) narzędzie musi umożliwić dokonanie analizy porównawczej subiektywnej oceny dokonanej
przez studenta oraz jego obiektywnego obrazu widzianego z perspektywy obserwatora;
g) narzędzie powinno być w 100% dostępne on-line;
h) narzędzie pozwoli na wygenerowanie spersonalizowanego raportu po zakończeniu badania,
zawierającego co najmniej: informację dedykowaną osobie badanej, zawierającą opis sfer
osobowości w kontekście preferencji zawodowych i potencjału kompetencyjnego w tym:
potencjału badanego w sytuacjach stresowych i wymagających podjęcia działań, również w
rozszerzonym zakresie, umiejętności przyswajania wiedzy i nabywania kompetencji oraz
dostosowywania się do nowych sytuacji, ambicji zawodowych, umiejętności zarządzania
zespołem, zdolności przywódczych, logicznego myślenia i przetwarzania informacji,
umiejętności pracy zespołowej, zorientowania na cel z uwzględnieniem mocnych i słabych
stron badanego.
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Wykonawca udzieli licencji na wykorzystanie narzędzia diagnostycznego. Badaniem zostanie objętych
300 osób. Każda z tych osób objęta zostanie dwoma badaniami. Jednym z zakresu kompetencji
społeczno-zawodowych, drugi z zakresu inteligencji zawodowej i predyspozycji zawodowych.
Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia dokona przeszkolenia pracowników Biura
Karier KWSPZ ( 2 osoby) pozwalającej na właściwe użytkowanie/wykorzystanie narzędzia zgodnie z
jego funkcjonalnościami.
Wykonawca udzieli licencji na wykorzystanie narzędzia od dnia wskazanego w umowie, do dnia 30
września 2021 roku, w tym:
1. Zakup licencji do narzędzia do badania kompetencji na okres 1 roku od dnia podpisania
umowy,
2. Przedłużenie licencji do narzędzia do badania kompetencji i predyspozycji zawodowych na
okres do 30 września 2021 roku.
Harmonogram realizacji zamówienia
19 lutego – 21 lutego 2018r.
Załączniki
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
wzór załącznika nr 2
wzór załącznika nr 3
wzór załącznika nr 4
Oferent oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień umowy pod warunkiem, że zmiany
te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego
zamówienia, w tym m.in. w wyniku: zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm); w
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; w sytuacji zmiany stawki podatku
przedmiot zamówienia; wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego
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do przewidzenia, którego nie można było zapobiec. Dla dokonania zmian umowy wymagana jest
forma pisemna.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1.
2.
3.
4.

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy.
Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Oświadczenie o nieangażowaniu do realizacji zamówienia osoby, której łączne
zaangażowanie zawodowe przekracza 276 godzin.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
a) Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:
znaczenie kryterium (waga) - 80%
Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów: dla kryterium „cena”: C = Cn / Co x
100 pkt x 80% gdzie: C = przyznane punkty za cenę Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród
ważnych ofert Co = cena badanej oferty
b) Termin dostawy narzędzia:
znaczenie kryterium (waga) - 10%
- powyżej 10 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt,
- 10 dni od dnia podpisania umowy – 5 pkt,
- 5 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt.
T = Tn/ Tb x 100 pkt x 10% gdzie: T- przyznane punkty za termin dostawy Tn- najkrótszy zaoferowany
termin dostawy, Tb- termin dostawy badanej oferty
c) Czas reakcji serwisu:
- powyżej 48 h – 1 pkt,
- 25-48 h – 5 pkt,
- do 24 h – 10 pkt.
znaczenie kryterium (waga) - 10%
R = Rn/ Rb x 100 pkt x 10% gdzie: R- przyznane punkty za czas reakcji Rn- najkrótszy zaoferowany czas
reakcji, Rb- czas reakcji w badanej ofercie
Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T+R gdzie: W – ocena końcowa, C –
punkty za cenę, T – punkty za termin dostawy, R - czas reakcji serwisu.

Wykonawca spełnia następujące warunki:
1. Posiada upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa lub
wpisu w odpowiednim rejestrze. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku należy
złożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię właściwego dokumentu.
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
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3. Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
-

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Nie może zaangażować do realizacji projektu osoby, której łączne zaangażowanie w realizację
wszystkich zadań projektowych finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz czynności wynikających z innych tytułów
zaangażowania zawodowego przekracza 276 godzin miesięcznie.
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