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L.Dz./PRO-dzpz/582/2020                Tarnów, 07.02.2020 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca 
się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi informatycznej. 

I.ZAMAWIAJĄCY 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów  
NIP: 873-26-79-395          
REGON: 851634303 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjności w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców na warunkach i 
zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
III. NAZWA PROJEKTU 
„Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie - program rozwojowy uczelni, realizowany przy 
ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie 
jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo". Projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania nr 5.3 Wysoka jakość 
kształcenia na kierunkach medycznych. 
Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0090/17-00 z dnia 14.12.2017 r. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi informatycznej polegającej na: 
1) opracowaniu formy elearningowej ePodręcznika „Symulacja medyczna w kształceniu 
praktycznym pielęgniarek" (kodowanie, nawigacja, grafika, skład, itp.). 
2) opracowaniu formy elearningowej ePodręcznika OSCE (kodowanie, nawigacja, grafika, 
skład, itp.). 
3) opracowaniu mechanizmu informatycznego eBazy dotyczącej zastosowania metod 
symulacji medycznej. 
4) kodowaniu aplikacji wspomagającej nauczanie i implementującej scenariusze symulacji 
medycznej. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. 
Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę 47 500,00 zł. 

 
V. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 
internetowe i wsparcia. 
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonywania zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który: 
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: 
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: minimum 1 usługę polegającą na 
świadczeniu usługi obejmującej zaprojektowanie i stworzenie platformy e-learningowej/e-
learningowego ePdręcznika wraz z bazą danych opartą o język SQL. Zamawiający wymaga 
podania: nazwy systemu, opisu systemu, podmiotu, na rzecz którego została wykonana usługa, 
referencji oraz co najmniej 1 link, pod którym można obejrzeć platformę e-learningową/e-
learningowy ePodręcznik. 

b) ocena spełniania warunków udziału w postępowania nastąpi: wg formuły „spełnia-nie 
spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. 
Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi:  
- wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
przedmiotu (nazwa systemu, opis systemu), daty wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana, a także podanie 
1 linku, pod którym można obejrzeć platformę e-learningową/e-learningowy ePodręcznik – 
wzór stanowi zał. nr 3 do zapytania ofertowego; 

 
VIII. WARUNKI WYKLUCZENIA 
1.W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający nie może udzielać zamówienia 
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo: 
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta 
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 
na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

e) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą 
konkurencję lub równe traktowanie wykonawców. 
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Weryfikacja dotycząca braku powiązań nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
(załącznik nr 4). 
2. Wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w sytuacji, gdy nie spełnia on warunków udziału 
w postępowaniu. 
3. Wykluczenia wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny (jeżeli zaoferowana 
cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i 
budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% 
od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
wykonawcy. W przypadku gdy oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, 
Zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył 
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia). 
 
IX.. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Oferty oceniane będą wg kryterium: 

a) cena ofert brutto: 80%. 

Obliczenie nastąpi według wzoru: 
 

najniższa cena spośród wszystkich złożonych  
ofert 

Liczba punktów oferty badanej =              ------------------------------------------------- x 0,8 x 100 
cena podana w badanej ofercie  
 

Maksymalna liczba punktów procentowych do uzyskania w kryterium cena – 80 pkt. 
 

b) termin realizacji: 20%. 

Obliczenie nastąpi według wzoru: 

 
najkrótszy termin realizacji  spośród wszystkich  
złożonych ofert (liczba dni)  

Liczba punktów oferty badanej  =                       -------------------------------------------------  x 0,2 x 100 
termin realizacji badanej oferty (liczba dni) 

 
Maksymalna liczba punktów procentowych do uzyskania w kryterium termin realizacji – 20 pkt. 
 
2. Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie 

końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca 

najkorzystniejszy bilans punktów we wskazanych powyżej kryteriach. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta (opatrzona czytelnym podpisem lub podpisem wraz z pieczęcią imienną) powinna 

zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w 
opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./PRO-dzpz/582/2020” do dnia  
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17 lutego 2020 roku do godz. 12.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8,  
33-100 Tarnów w  pokoju A024 (Dziennik Podawczy) lub proszę przesłać pod adres email: 
oferty@pwsztar.edu.pl (oferta składana w formie elektronicznej musi stanowić czytelny 
skan podpisanej oferty pisemnej zapisanej w formacie „pdf”). 

2. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Pozostałe dokumenty które należy dołączyć do formularza oferty to:  

a) załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług. 

b) załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 

c) właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze 
skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy). 

4. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu 

składania ofert. 

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, a także wezwać Wykonawcę do uzupełnienia 

dokumentów. 

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo do: 

a) dokonania poprawy oczywistych omyłek w treści oferty. 
b) zmiany warunków zapytania ofertowego przed upływem terminu składania 

ofert. W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Beneficjent 
poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, które złożyły ofertę przed datą 
modyfikacji oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i w Bazie 
Konkurencyjności oraz przedłuży termin składania ofert w przypadku istotnych 
zmian. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego: 
a) bez podania przyczyny - Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek 

roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego. 
b) w sytuacji gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki przewidziane i dostępne 

na sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego. 
 
X. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.  
2. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 

w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod 
względem kryteriów oceny ofert. 

3. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 
wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle 
podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.  
 

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
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Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 
4.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor PWSZ w Tarnowie. Dane 

kontaktowe: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 6316500, e-mail: 
rektorat@pwsztar.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w PWSZ w Tarnowie jest wyznaczony pracownik. Dane 
kontaktowe inspektora: tel. 146316585, e-mail: f_biliński@pwsztar.edu.pl, lub adres 
wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym nr L.Dz./PRO-dzpz/582/2020, 
prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym 
mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym, o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, określoną w rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W przypadku nie 
podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
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 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  

 
XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wyniki postępowania Zamawiający: 

1) upubliczni na stronie internetowej: https://pwsztar.edu.pl/ 
2) upubliczni w Bazie Konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) dla 

Funduszy Europejskich; 
3) zamieści na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela mgr Aneta Żurawska-
Lany, tel. 14 6316 612, e-mail: a_zurawska@pwsztar.edu.pl 

 
XIII. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług. 
Załącznik nr 4 –  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 
 
 
 

 
 

 


