
 

 

Znak sprawy: ORiKU.261.75.2018 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I.  Tryb udzielenia zamówienia 
 
Zamówienie poniżej 30 tys. EUR netto nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 

II.  Zamawiający 
 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego  
ul. Wawelska 56  
00-922 Warszawa 
www.ksap.gov.pl  
 
III.  Opis przedmiotu zamówienia 

 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego w związku z realizacją projektu „Doskonalenie i standaryzacja procesu 
legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis) ”(finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”) zaprasza do 
złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Usługa 
związana z koordynacją merytoryczną projektu  Doskonalenie i standaryzacja procesu 
legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis) ”. 
 
 
IV.  Specyfikacja 

 
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje realizację usług w zakresie koordynacji 
merytorycznej projektu: 

 Koordynacja prac związanych z przygotowaniem programu i harmonogramu szkoleń 
zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. 

 Opracowanie wstępnej koncepcji programu szkoleniowego. 

 Przygotowanie merytorycznego wkładu do dokumentacji przetargowej (określenie 
wymagań dotyczących kwalifikacji wykonawców zamówienia).  

 Przygotowanie koncepcji warsztatu dla interesariuszy (głównie dyrektorów biur 
prawnych/legislacyjnych w jednostkach administracji publicznej)  oraz warsztatów dla 
kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie 
legislacyjnym. 

 Moderowanie warsztatu dla interesariuszy. 

 Konsultacje z interesariuszami w sprawie wyboru tematyki szkoleń oraz najlepszych form 
i metod szkoleniowych. 

 Udział w przygotowaniu koncepcji sesji Peer Learning 

 Udział w przygotowaniu koncepcji merytorycznej 2 modułów szkolenia e-learningowego 



 

 

 Bieżący nadzór nad realizacją założeń programowych; przygotowanie raportów 
merytorycznych opisujących postęp w realizacji zadań projektowych 

 Bieżąca współpraca z Dyrekcją KSAP, wykładowcami i kierownikiem projektu 

 Koordynacja prac związanych z przygotowaniem podręcznika, zwierającego opisy 
dobrych praktyk  w zakresie procesu legislacyjnego 

 
 

V.  Termin wykonania zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2019 r. 

Przewidywany czas pracy koordynatora to 40h/miesiąc. 

 
VI.  Warunki udziału w postępowaniu: 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu 
w zakresie: 
 

1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
a. Osoba wskazana do koordynacji projektu musi posiadać: 

 Wykształcenie min. wyższe prawnicze, 

 doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej min. 3 lata, 

 doświadczenie w pracy dla administracji publicznej w zakresie legislacji min. 1 
rok. 

 
 
Niespełnienie któregoś z warunków opisanych w pkt. VI będzie skutkowało wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 
 
 
VII.  Zawartość oferty 

 
a. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), 
b. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie oraz uzyskany stopień naukowy, 
c. CV kandydata. 

 
 
VIII.  Płatności 
 
Rozliczenie miesięczne nastąpi przelewem na konto wskazane w umowie zleceniu.  
 
 
IX.  Miejsce oraz termin składania ofert 

 
Oferta musi być przesłana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2018 r. do godz. 
12.00, jedną z możliwych dróg: 
 



 

 

a. skan oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
anna.guszcza@ksap.gov.pl, 

b. poprzez kuriera (decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki kurierskiej), 
c. dostarczona osobiście do siedziby Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ul. 

Wawelska 56, Warszawa. 
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.  
 

X.  Zmiana lub wycofanie oferty 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert. 
 
XI.  Termin związania ofertą 

 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
 
XII.  Kryteria wyboru oferty 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria: 
 

a. cena netto (C) – waga  50%, 
b. doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej (D)  – waga 30 %, 
c. stopień naukowy (S) – waga 20 %. 
 

 
2.  Liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium ceny (C), zostanie obliczona 

według wzoru: 
 

 
3. Liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium doświadczenie w pracy 

dydaktycznej na uczelni wyższej (D). Na podstawie załączonego CV kandydata, 
Zamawiający przyzna: 
 

a. 0 pkt. (spełnienie warunku) – za 3 letnie doświadczenie, 
b. 15 pkt. (15% waga procentowa) – za doświadczenie od 4 do 10 lat, 
c. 20 pkt. (20% waga procentowa) – za doświadczenie od 11 do 15 lat, 
d. 30 pkt. (30% waga procentowa) – za ponad 15-letnie doświadczenie. 

 
4. Liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Stopień naukowy (S)”. Na 

podstawie załączonej kserokopii dyplomu potwierdzającego posiadany stopień naukowy, 
Zamawiający przyzna: 

 10 pkt. (10% waga procentowa) – za posiadany stopień naukowy doktora, 

C = 

                Cmin - najniższa zaoferowana cena netto  

 x  50 pkt 

                Cbad - cena netto oferty badanej 



 

 

 20 pkt (20% waga procentowa) – za posiadany stopień naukowy doktora 
habilitowanego. 

 
 

5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania 
zapytania ofertowego oraz uzyska zgodnie z kryteriami oceny najwyższą sumaryczną 
liczbę punktów (Lp). Ocena końcowa oferty zostanie obliczona według wzoru: 
 

Lp = C + D + S 
 

 
XIII.  Informacje dodatkowe 
 

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w każdym czasie bez 
wyboru którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny takiej decyzji. 

b. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową  
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego oznacza 
nienawiązanie współpracy, a Wykonawca składający ofertę nie może rościć praw do 
realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego zapytania ofertowego. 

c. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenie. 


