
 

 

 

 

Protokół z wyboru oferty 

dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 10 stycznia 2014 r. na  

realizację szkolenia wewnętrznego z obowiązujących przepisów prawa 

dla managementu WSISiZ w ramach projektu 

„Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania” 

 

 

 

1.    Zamawiający:  

 

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania 

ul. Newelska 6,  

01-447 Warszawa 

tel.   22 455 80 00 

Fax: 22 34 86 501 

e-mail: wit@wit.edu.pl 

 

2.    Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia wewnętrznego z obowiązujących przepisów prawa (encyklopedia 

prawa) dla kadry kierowniczej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii 

Nauk, których nadrzędnym celem jest rozwój i podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania Uczelnią. 

Szkolenie jest w całości finansowane ze środków publicznych (85% ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 15 % ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej). 

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację szkolenia, gdzie 1 godzina dydaktyczna wynosi 45 min.  

Szkoleniem objętych będzie jedna grupa – 17 osób. 

Czas trwania szkolenia –3 dni szkoleniowe po  8 godzin dydaktycznych. 

Szkolenie będące przedmiotem zamówienia ma być skierowane do kierownictwa uczelni (wszystkich szczebli), a 
celem jego jest zdobycie pogłębionej wiedzy w obowiązujących przepisach prawa. 
 
Szkolenie winno być przeprowadzone w oparciu o własny program szkolenia obejmujący 
w szczególności takie zagadnienia, jak: 
 
1. Podstawowe akty prawne w szkolnictwie wyższym 
2. Zakres stosowania przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego wobec studentów szkół wyższych w 

tym: 
a) stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich, 
b) rodzaje rozstrzygnięć podejmowanych w sprawach studenckich, 
c) decyzje administracyjne związane z tokiem studiów, 
d) decyzje administracyjne oraz orzecznictwo dotyczące pomocy materialnej/stypendiów 
e) postanowienia dotyczące przebiegu postępowania administracyjnego, 
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f) wybrane zagadnienia z orzecznictwa sądów administracyjnych, 
g) przepisy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji elektronicznej. 
3. Sprawy studenckie wyłączone spod procedury Kodeksu postepowania administracyjnego. 
4. Zasady tworzenia aktów normatywnych w uczelni na przykładzie aktów prawnych regulujących proces 

kształcenia 
5. Planowane zmiany w zakresie studiów i spraw studenckich (nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) 
  

 

3.    Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 
 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w dniu 10 stycznia 2014 r. na stronie internetowej zamawiającego 

www.wit.edu.pl oraz zostało wysłane drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru do następujących 

potencjalnych Wykonawców: 
 

I. Optima – Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr Agata Schilf 

Al. Grunwaldzka 478/29 

80-309 Gdańsk 

e-mail: optima@optima.edu.pl 

 

II. Centrum Kształcenia FURTACZ.PL 

 

ul. Szkolna 26 c 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

e-mail: wwwfurtaczpl@op.pl 

 

III. CKS PKB Polbi Sp. z o.o.  

 

     Al. Jerozolimskie 44 

     00-024 Warszawa 

     e-mail: biuro@polbi.pl 

 

 

IV. Kompetea Sp. z o.o.  

 

ul. Widawska 19/9 A 

01-494 Warszawa 

e-mail: info@kompetea.pl 

 

V. Qtalent Sp. z o.o.  

 

ul. Serwituty 25 

02-233 Warszawa 

e-mail: biuro@qtalent.pl 
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4.    Tryb udzielenia zamówienia 

Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzystej i uczciwej konkurencji, która 

obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które z mocy 

obowiązujących przepisów prawa nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5.    Kryterium oceny ofert: 

Cena – waga 60 % , doświadczenie 40 % 

 

6.    Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert odbyło się 24 stycznia 2014 r. w Biurze Projektu w siedzibie Zamawiającego. 

Do upłynięcia terminu przewidzianego w zapytaniu ofertowym, tj. 24 stycznia 2014 r. do godziny 12:00 

złożonych zostało 4 (cztery) ofert przez: 

-    Piotr Grodzki 

ul. Zegarynki 25A 

03-020 Warszawa - data wpływu 21 styczeń 2014 r.  

 

-    Optima – Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr Agata Schilf 

Al. Grunwaldzka 478/29 

80-309 Gdańsk - data wpływu 23 styczeń 2014 r.  

 

-  This is it! Szkoła języków Obcych Katarzyna Wańczyk 

ul. Solidarności 14 

33-113 Zgłobice - data wpływu 24 styczeń 2014 r.  

 

- DLAKADR.PL Sp. z o.o. 

ul. Nakielska 3 

01-106 Zgłobice - data wpływu 24 styczeń 2014 r.  

 

7.    Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Oferta firmy INFIZ Przemysław Majewski nie spełnia warunków postępowania – brak wykazanego 

doświadczenia. Pozostali oferenci spełnili wymagane warunki udziału w postępowaniu. 

 

8.    Wykonawcy wykluczeni 

Nie dotyczy. 

 

9.    Oferty odrzucone 

   

Nie dotyczy 
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10.    Wybór oferty 

Komisja w następującym składzie: 

 

Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski – przewodniczący komisji 

Monika Zarzyńska - członek  komisji 

Agnieszka Bochenek - członek komisji  

Maciej Mikita - członek  komisji 

 

wybrała ofertę złożoną przez – This is it! Szkoła języków Obcych Katarzyna Wańczyk 

 

Cena: 4 243,50 zł  (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złote, 50 gr.)  

 

Oceny komisji kształtowały się w sposób następujący: 

                        kwota 

      A B C D średnia średnich kwota 4 243,50 

Piotr Grodzki kryt. 1 60% 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 9 600,00   

  kryt. 2 40% 60,00 50,00 55,00 45,00 42,08     

  średnia "ważona"   50,52 46,52 48,52 44,52 47,52     

Optima kryt. 1 60% 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 16980,00   

  kryt. 2 40% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00     

  średnia "ważona"   54,99 54,99 54,99 54,99 54,99     

This is it! kryt. 1 60% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 243,50   

  kryt. 2 40% 80,00 95,00 75,00 85,00 83,75     

  średnia "ważona"   92,00 98,00 90,00 94,00 93,50     

DLAKADR.PL Sp. z o.o. kryt. 1 60% 97,89 97,89 97,89 97,89 97,89 4 335,00   

  kryt. 2 40% 20,00 20,00 40,00 45,00 31,25     

  średnia "ważona"   66,73 66,73 74,73 76,73 71,23     

 

11.    Uzasadnienie dokonanego wyboru 

 

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej 

na stronie zamawiającego i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria.  

 

12.    Data sporządzenia protokołu: 27.01.2014 

 

 

 


