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ZAPYTANIE OFERTOWE  

 Na przeprowadzenie 30 h zajęć z przedmiotu „Koncepcje, metody i techniki 

zarządzania” w ramach  kursu pn. „Metody i techniki zarządzania” 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją zadania nr 2 - Kursy podnoszące kwalifikacje i kompetencje 

realizowane przez Partnera 1 w ramach projektu pt. ”Systemy wsparcia kompetencji 

zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy”  nr RPWP.08.03.02-30-0173/16 realizowany  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: 

Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb 

konkursowy,  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty. 

Szczegółowe informacje 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań 

NIP: 777-00-06-350 

 

Jednostka prowadząca sprawę 

Biuro Projektu 

Coll. Iuridicum, pok. 17 

ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań 

Prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński 

e-mail: r_kamin@amu.edu.pl. 

mgr Arleta Borowiak 

e-mail: arletab@amu.edu.pl 

mailto:r_kamin@amu.edu.pl
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2. TRYB POSTĘPOWANIA: 

 

2.1. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 roku zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy: wartość zamówienia nie przekracza kwoty 

30.000 euro 

 

2.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad 

uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania wykonawców, jawności i 

przejrzystości postępowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2.3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

2.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niższego postępowania bez 

wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn.  

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przeprowadzenie 30 h zajęć z przedmiotu „Koncepcje, metody i techniki zarządzania”  

w ramach kursu pn. „Metody i techniki zarządzania” w okresie I-V 2018, wg załączonego 

planu kursu. 

Długość trwania: 3 grupy × 10 godzin = 30 h 

4. MIEJSCE I CZAS SKŁADANIA OFERT: 

 

E-mail lub osobiście do dnia 20.12.2017 r. do godz. 15:30 

 

e-mail: 

r_kamin@amu.edu.pl. 

arletab@amu.edu.pl 
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lub na adres:  

Biuro Projektu: 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Dział Nauki i Programów Krajowych 

Ul. Św. Marcin 90 

61-809 Poznań 

 

O ewentualnym wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani mailowo. 

 

5. KRYTERIUM WYBORU:  

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100%) - Cena brutto 

brutto (wraz z ewentualnymi kosztami płatnika) 

 

6. ZŁOŻONE OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:  

Ofertę cenową z nazwą i adresem oferenta, wartością usługi brutto brutto za godzinę kursu, 

CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje.  

 

7. KORESPONDENCJA W TRAKCIE TRWANIA POSTĘPOWANIA 

W trakcie postępowania w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem 

r_kamin@amu.edu.pl. 

arletab@amu.edu.pl 

 

8. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY: 

Posiadają: co najmniej stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra oraz 

dodatkowo tytuł MBA lub równoważny; 5 letnie doświadczenie dydaktyczne; wiedzę  

i doświadczenie w zakresie objętym tematyką kursu; nie są powiązani osobowo  

lub kapitałowo z zamawiającym.  

 

Załączniki:  

1.Wzór oferty 

2. Program kursu 

  

Zapraszamy do składania ofert 
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