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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/PSI/2017 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzaniu egzaminu 

certyfikującego dla 2 studentów z: 

1. wykorzystania analizy ról zespołowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi  

2. umiejętności prowadzenia sesji Assessment/Development Centre 

3. umiejętności wykorzystania narzędzi psychometrycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w 

organizacji 

w latach 2017-2018 w ramach projektu „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii”, 

nr wniosku WND-POWER.03.01.00-00-K428/16-01 realizowanego w Instytucie Psychologii na 

Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020.  

 

I. Zamawiający 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa  
NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956 
 

II. Tryb postępowania  

Na podstawie art. 6a i art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020). 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przeprowadzenie dwóch egzaminów certyfikujących z trzech obszarów: 1) wykorzystania analizy ról 

zespołowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 2) z umiejętności prowadzenia sesji 

Assessment/Development Centre oraz z 3) umiejętności wykorzystania narzędzi psychometrycznych w 

zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub na jeden 

wybrany obszar.  

 

IV. Wymagania wobec Wykonawcy: 

1. Miejscem przeprowadzenia egzaminów jest : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14 pok. 1401, 01-938 Warszawa 

2. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca załączy OŚWIADCZENIE o prawie do przeprowadzania egzaminów certyfikujących. 

4. Wykonawca załączy OŚWIADCZENIE, że egzaminatorzy mają co najmniej 2-letnie 

doświadczenie w obszarze na który składa ofertę. 

5. Zamawiający zapewnia salę, tablicę i rzutnik multimedialny na czas prowadzenia egzaminów.  
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6. Wykonawca po przeprowadzeniu egzaminu certyfikującego dostarczy listę studentów oraz 

kopię  i oryginały certyfikatów imiennych studentów, którzy otrzymali pozytywne oceny.  

 

Wszystkie materiały związane z zamówieniem muszą być oryginalne, profesjonalne i fabrycznie nowe, 

należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad. 

 

V. Termin realizacji zamówienia  

Maksymalny termin wykonania zamówienia: do marca 2018 roku. 

VI. Opis sposobu przygotowania ofert  

1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu cenowym, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego  Zapytania  ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis 
Oferenta oraz zawierać następujące załączniki:  

 oświadczenia o spełnieniu warunków; 

 oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
inkubator.psi@uksw.edu.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 
1/3, bud. 14 pok. 1401, 01-938 Warszawa, do dnia 29 listopada 2017r. do godz. 13.30 (decyduje 
data wpływu). 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.  

 

VII. Ocena ofert  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:  

Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.  

Etap 2 – W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykonawcę, spełniającego warunki 

udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego 

kryterium:  

Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100% 

 

CENA = 

 

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt. 

 

cena ofertowa minimalna 

cena oferenta 

 

 

x 100  
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W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o 

takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

W przypadku przekroczenia kwoty, jaką posiada Zamawiający na realizację zamówienia Zamawiający 

dopuszcza możliwość nie wybrania Wykonawcy i unieważnienia postępowania. 


