Program wsparcia dla uczelni na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla
studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”
Zadanie finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

ZAPYTANIE OFERTOWE do umowy Nr MEiN/2021/DPI/233
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych realizowanych w
ramach programu wsparcia Ministerstwa Edukacji i Nauki dla uczelni na dodatkowe zajęcia dla
studentów.
I. Zamawiający
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
NIP: 586-20-14-267
REGON: 191841493
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na stanowisko wykładowcy prowadzącego
zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów
pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
2. Celem realizacji zajęć jest uzupełnienie bądź pogłębienie poziomu wiedzy studentów
przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022, którzy z
powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez ostatnie 3 semestry odbywali kształcenie w
szkołach średnich w formie zdalnej a także wyeliminowanie ewentualnych różnic w
przygotowaniu abiturientów do podjęcia studiów
3. Zajęcia realizowane będą w 11 grupach 25 osobowych oraz jednej grupie co najmniej 15
osobowej, w wymiarze 30 godzin lekcyjnych na grupę.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) opracowania szczegółowego programu realizowanych zajęć w postaci materiałów
szkoleniowych
b) monitorowania uczestnictwa studentów w zajęciach /prowadzenie listy obecności/
c) przekazania powyższych dokumentów w ciągu 3 dni od zakończenia realizacji zamówienia
d) raportowania przeprowadzonych godzin w postaci karty pracy za dany miesiąc
przekazywanej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć w danym miesiącu
e) rzetelnego i terminowego wykonania usługi
f) współpracy z innymi osobami biorącymi udział przy realizacji zadania
g) realizacji jednakowej ilości godzin dla każdej z dwunastu grup
4. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na dwie części:
CZĘŚĆ 1. Zajęcia wyrównawcze z biologii
/maksymalnie 18 godzin dydaktycznych – 45 min. dla jednej grupy/
Zakres:
a) Biologia komórki i tkanek;
b) Anatomia i fizjologia człowieka;
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c) Podstawy dziedziczenia i biologii molekularnej;
d) Biologia mikroorganizmów
e) Biochemia
CZĘŚĆ 2. Zajęcia wyrównawcze z chemii
/maksymalnie 12 godzin dydaktycznych – 45 min. dla jednej grupy/
Zakres:
a) Podstawy chemii nieorganicznej
b) Podstawy chemii organicznej
5. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie w terminie do 23 grudnia 2021 roku
6. Miejsce realizacji zajęć:
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk
7. Warunki złożenia oferty
- Brak powiazań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym
- Wykształcenie wyższe w obszarze nauk biologicznych lub chemicznych /adekwatnie do
złożonej oferty na dany przedmiot/
- Doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu nauk biologiczno-chemicznych /minimum rok/
III. Termin i miejsce składania ofert
Osoby spełniające warunki ofertowe składają uzupełniony i podpisany formularz ofertowy:
1) w formie scanu na adres mailowy: rektorat@wsz.pl
2) osobiście lub pocztą na adres: Wyższa Szkoła Zdrowia, ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
w terminie do dnia 9 listopada 2021 r. godzina 14.00
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,
być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki, dokumenty potwierdzające stopień naukowy
posiadany przez wykładowcę (kopia) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
Oferty niekompletne i niepoprawne nie będą brane pod uwagę podczas oceny.
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor WSZ mgr Katarzyna Sołopa pod numerem telefonu
+48 58 769 08 80 oraz adresem email: rektorat@wsz.pl
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IV. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.
Cena 60% [co stanowi 60 pkt],
2.
Kwalifikacje w zakresie wykształcenia i doświadczenia wykładowcy– 40% - 40 pkt.
Każda z części zamówienia będzie oceniana odrębnie, według tych samych kryteriów.
Zamawiający wyłoni najkorzystniejsze oferty w każdej z części.
Sposób przyznawania punktów:
Ad 1.
Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert x 100 x 60%
Cena brutto badanej oferty
Cena musi być podane w PLN i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
Ad 2.
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i doświadczenia Wykładowcy
w tematyce wykładów z kosmetologii:
1.
Podsiadane stopnie naukowe z dziedziny zbieżnej w wykładanym przedmiotem:
•
dr – 10 pkt.
•
dr hab. – 15 pkt.
•
prof. – 20 pkt.
Weryfikowane na podstawie kopii dokumentu potwierdzającego nadanie określonego stopnia.
2.
Doświadczenie – maksymalnie 20 pkt.
•
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów (trwających mini 20 godz.
szkoleniowych każde) od 3 do 5 lat (kalendarzowych/akademickich – 5 pkt.
•
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów powyżej 5 lat do 10 lat
(kalendarzowych/akademickich) – 15 pkt.
•
Doświadczanie w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów powyżej 10 lat–
(kalendarzowych/akademickich) - 20 pkt.
Weryfikowane na postawie oświadczenia Wykonawcy i kopii dokumentów potwierdzających
doświadczenie
W ofercie należy zaznaczyć czy lata podano jako kalendarzowe czy akademickie.
Liczba punktów otrzymanych za kryterium cena oraz kwalifikacje w zakresie wykształcenia i
doświadczenia wykładowcy, po zsumowaniu stanowią ocenę końcową oferty. Łącznie oferta
może uzyskać maksymalnie 100 punktów, ocena jest zaokrąglana do dwóch miejsc po
przecinku. W przypadku niemożliwości wybrania najkorzystniejszej oferty z uwagi na
identyczny bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w danej części, zostanie uznana przez
Zamawiającego za najkorzystniejszą.
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V. Pozostałe informacje
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego zaproszenia przed terminem
składania ofert
2) Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy, podpisanej przez strony po wybraniu
najkorzystniejszej oferty określającej zakres zamówienia oraz cenę.
3) Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z jej wyborem a wykonawcy nie przysługują środki
odwoławcze
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
5) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z przygotowaniem odpowiedzi na
niniejsze zapytanie.
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13. 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), publ. Dz. Urz. EU L Nr 119, s. 1
informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zdrowia z siedzibą w
Gdańsku, przy ul. Pelplińskiej 7 (80-335 Gdańsk).
2. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email
administratordanych@wsz.pl, telefonicznie pod numerem +48 58 769 0 800 lub pisemnie na
adres siedziby administratora;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych ze studentami w
ramach programu wsparcia Ministerstwa Edukacji i Nauki dla uczelni na zajęcia wyrównawcze
dla studentów.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas trwania projektu i zobowiązań
podatkowych oraz okresu archiwizacji projektu.
5. Mają Państwo prawo żądać od Administratora danych dostępu do Państwa danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji i w
realizacji projektu lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem
umowy.

