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 Dziekan   

  

nr zamówienia: ZZ/772/009/2017      Gdańsk, dnia 05.09.2017 r. 
 
 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

 
 

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, z siedzibą w 
Gdańsku 80-233, przy ul. G. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620 działając na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579) informuje o udzielanym zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi rekrutacji słuchaczy na studia podyplomowe 
„Aplikacje i usługi internetowe” oraz promocji tych studiów i zaprasza do składania ofert. 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:  

a. rekrutacji słuchaczy na studia podyplomowe „Aplikacje i usługi internetowe” realizowanych na Wydziale 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 

b. promocji studiów podyplomowych „Aplikacje i usługi internetowe”, 
c. pozyskanie osób do prowadzenia zajęć na tych studiach w zakresie określonym w planie studiów oraz 

przeprowadzenie zajęć określonych w planie studiów. 
1.2. Miejsce prowadzenia Studiów Podyplomowych:  Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12. 
1.3. Czas trwania – 1 rok (2 semestry) od października 2017 do sierpnia 2018 r. 
1.4. Program Studiów Podyplomowych „Aplikacje i usługi internetowe” podany jest w załączniku 1 do niniejszego 

ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. 
1.5. Częstotliwość zajęć:  co dwa tygodnie z wyłączeniem okresów ferii i sesji egzaminacyjnych. 
1.6. Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne i projektowe. 
1.7. Forma zaliczania: kolokwia, testy, zadania laboratoryjne, zadania domowe, projekty. 
1.8. Wymagania dotyczące rekrutacji słuchaczy: 

 zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydat na studia podyplomowe musi posiadać dyplom 
ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia; nie jest konieczne ukończenie studiów o profilu 
informatycznym, aczkolwiek w przypadku absolwentów kierunków ekonomicznych i humanistycznych 
wymagane są doświadczenia praktyczne w zakresie obsługi komputera, 

 kandydaci na studia podyplomowe powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie 
obsługi komputera, korzystania z Internetu i tworzenia nieskomplikowanych programów, 

 w trakcie rekrutacji należy przeprowadzić proces kwalifikacji kandydatów biorąc pod uwagę możliwości 
aktywnego uczestniczenia przez słuchaczy w zajęciach studiów podyplomowych,  

 słuchacze powinni zostać poinformowani, że uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest 
obowiązkowe, a inne zasady uczestnictwa określa regulamin studiów podyplomowych (załącznik do 
Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r.)  

1.9. Wymagania odnośnie wykonawców (prowadzących zajęcia):   

 bezstronność w ocenie pracy słuchaczy, doświadczenie dydaktyczne, przychylny stosunek do 
słuchaczy, sumienność i punktualność w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, 

 znajomość zagadnień i praktyczna umiejętność tworzenia i uruchamiania różnych typów aplikacji 
internetowych, 

 doświadczenia praktyczne w zakresie wdrażania dużych projektów informatycznych. 
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1.10. Liczba grup zajęciowych: 1 lub 2 w zależności od liczby słuchaczy (15 – 34 osób)  
1.11. Termin wykonania zamówienia - do dnia 31.07.2018 r., w tym: 

 promocja studiów – do 31.12.2017 r. – od dnia podpisania umowy; 

 rekrutacja słuchaczy – do 30.11.2017 r.; 

 przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – do 31.07.2018 r.; 
1.12. Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem, który zostanie ustalony i 

podpisany przez Strony w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy (za dni robocze rozumie się 
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy). W wypadku braku uzgodnionego 
harmonogramu w podanym terminie Strony mają prawo odstąpić od umowy bez konsekwencji dla Stron. 

1.13. Maksymalna, przewidywana liczba słuchaczy wynosi – 34 . 
1.14. Maksymalna, przewidywana liczba zajęć dydaktycznych wynosi – 290 h 
1.15. Wynagrodzenie rzeczywiste Wykonawcy uzależnione będzie od faktycznej, pozyskanej liczby słuchaczy i 

utworzonej liczby grup laboratoryjnych i projektowych oraz faktycznej liczby przeprowadzonych zajęć 
dydaktycznych. 

1.16. W szczególności, w przypadku rezygnacji dwóch lub więcej słuchaczy z dalszego uczestnictwa w zajęciach 
Studiów Podyplomowych wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone o kwotę jaką 
Politechnika Gdańska będzie zobowiązana zwrócić słuchaczom zgodnie z zawartą umową, jednak nie 
więcej niż łączny koszt promocji i rekrutacji Studiów Podyplomowych. 

1.17. Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dla Wykonawcy w przypadku nieuruchomienia Studiów 
Podyplomowych „Aplikacje i usługi  internetowe”  

 

2. Oferta powinna zawierać: 
a. cenę brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich (maksymalnych)  kosztów niezbędnych  

do realizacji zamówienia, w tym cenę ogółem oraz ceny za realizacje poszczególnych etapów: 
- przeprowadzenie promocji studiów 
- przeprowadzenie rekrutacji słuchaczy dla maksymalnej, przewidywanej liczby  
- pozyskanie osób i przeprowadzenie zajęć – dla maksymalnej, przewidywanej liczby godzin zajęć  
  dydaktycznych 

b. termin realizacji zamówienia; 
c. termin ważności oferty. 
 

3. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
a) ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA” (wzór stanowi załącznik nr 2); 

b) Cenę oferty należy obliczyć na formularzu rzeczowo - cenowym – (załącznik nr 3) i przenieść do druku 

OFERTY; 

c) cena musi być określona w złotych polskich; 

d) cenę oferty należy określić w wartości brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

e) w przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg kursu 

NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert; 

f) cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do należytej realizacji zamówienia. 
 

4. Ofertę należy złożyć do dnia 11.09.2017 r., do godz. 10:00, w formie pisemnej na adres Politechnika Gdańska 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek WETI A, 
pok. 116, faxem nr 58 347-24-45 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.gda.pl z podaniem w tytule maila 
ZZ/772/009/2017. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i 
muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: logistyka@eti.pg.gda.pl 
 

5. Kryteria oceny ofert 
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Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: cena – 100%. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki zamówienia i 
zaproponuje najniższą cenę. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach. 
 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn. 
 

7. Załączniki do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu: 
1) Plan studiów – załącznik nr 1, 
2) Wzór oferty – załącznik nr 2, 
3) Formularz ofertowy – załącznik nr 3, 
4) Wzór umowy – załącznik nr 4. 

 
 

 
   

              Dziekan  

 

                           prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG   


