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ZAPYTANIE OFERTOWE NR   1 
 

W związku z realizacją projektu „WSEI w Krakowie - uczelnia dostępna” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego ogłaszamy nabór na uczelnianego asystenta dla studentów  
z niepełnosprawnościami - umowa zlecenie. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 

ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków  

NIP: 6762158990 

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami 
dr Katarzyna Kowalska-Jarnot 
kkowalska@wsei.edu.pl 
 
 
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -
2020, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych. Zadaniem 
asystenta osoby niepełnosprawnej jest wspieranie studentów, będących osobami niepełnosprawnymi 
we wszystkich czynnościach związanych z procesem kształcenia, a także funkcjonowania w Uczelni.   

Osoba składająca ofertę powinna mieć status studenta. 

Usługa świadczona będzie dla studentów na terenie campusu WSEI w Krakowie. 

Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług asystenckich na rzecz studentów 
WSEI w łącznym wymiarze 80h/mc. Ww. osoba będzie wykonywała swoje obowiązki od dnia 
podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. 

Kod CPV: 85311200-4: Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 

Miejsce realizacji usługi: Kraków 

 

Zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest wspieranie studentów, będących osobami 
niepełnosprawnymi we wszystkich czynnościach związanych z procesem kształcenia, a także 
funkcjonowania w Uczelni.   

 

Przykładowe formy pomocy: 

• asysta w dotarciu na uczelnię na zajęcia objęte planem studiów 

• asysta w przemieszczaniu się między zajęciami 

• pomoc w sporządzaniu, organizowaniu notatek, konspektów 
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• pomoc w korzystaniu z zasobów biblioteki 

• pomoc w organizacji korepetycji 

• pomoc w komunikacji z wykładowcami 

• pomoc podczas załatwiania spraw w dziekanacie i innych jednostkach organizacyjnych 
uczelni 

• zadbanie o to, aby wykładowca wiedział, że na zajęciach znajduje się osoba niepełnosprawna 

• dopilnowanie, aby zajęcia dla grup, w których uczą się osoby niepełnosprawne były 
zaplanowane na parterze lub w budynku najlepiej dostosowanym do ich potrzeb; 

• informowanie studentów niepełnosprawnych o ułatwieniach dla nich wprowadzonych przez 
Uczelnię 

• pełnienie funkcji doradcy/konsultanta edukacyjnego 

• pomoc w poruszaniu się na terenie uczelni 

• pomoc w obsłudze platformy Moodle, e-wniosków, aplikacji mobilnej dla niepełnosprawnych 
oraz innych narzędzi wspierających opracowanych w ramach zadania TECHNOLOGIE 
WSPIERAJĄCE w projekcie „WSEI w Krakowie - uczelnia dostępna” 

• inne uzgodnione obszary pomocy 
 

Asystent za swoje działania odpowiada przed Kierownikiem Projektu oraz Rektorem. Rozliczany jest 

na podstawie harmonogramu wykonanych zadań i godzin. Są one przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zatwierdzane przez przełożonego. Asystent jest niezbędny do osiągnięcia standardu 

MINI na WSEI. Wynagrodzenie asystenta studenta niepełnosprawnego jest finansowane w ramach 

projektu POWR.03.05.00-00-A012/20-00 pt.  "WSEI w Krakowie - uczelnia dostępna" w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 
4. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Kompletną dokumentację oferty należy: 

1. przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF 
lub JPG przez ogłoszenie o niniejszym zamówieniu znajdującym się w portalu 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w temacie wiadomości wpisując: 
Oferta na świadczenie usług Asystenta dla studentów z niepełnosprawnościami w ramach 
projektu „WSEI w Krakowie - uczelnia dostępna” w terminie do dnia 16.03.2021 do godz. 
10:00. 

lub 

2. przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF 
na adres mailowy Zamawiającego: kkowalska@wsei.edu.pl w temacie wiadomości wpisując:  

Oferta na świadczenie usług Asystenta dla studentów z niepełnosprawnościami w ramach 
projektu „WSEI w Krakowie - uczelnia dostępna” w terminie do dnia 16.03.2021 do godz. 
10:00. 

 

lub 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:kkowalska@wsei.edu.pl


 

3 
 

3. Przynieść osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  Oferta na świadczenie usług Asystenta 
dla studentów z niepełnosprawnościami w ramach projektu „WSEI w Krakowie - uczelnia 
dostępna” w terminie do dnia 16.03.2021 do godz. 10:00. 

Biuro projektu „WSEI w Krakowie - uczelnia dostępna” 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 

ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków, Polska, 

Budynek administracyjny, parter 

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami 

dr Katarzyna Kowalska-Jarnot 

kkowalska@wsei.edu.pl 

+48 507 142 991 

 

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w 
terminie. 

 
5. TERMIN REALIZACJI UMOWY: 

Od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 31.12.2022 roku. 

 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA: 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniającą niżej określone warunki 
spełniające następujące warunki:  

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w 
tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika 
nr 1 do Zapytania ofertowego. 

2. Posiada predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne do pełnienia funkcji asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej - podstawowe: empatia, zrównoważenie emocjonalne, 
solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do 
pracy; pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, 
umiejętność zachowań asertywnych; 

3. W zapytaniu ofertowym preferowane będą osoby niepełnosprawne,   
4. Procedura zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz kryteriów horyzontalnych. 
 
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).  

 
7. INFORMACJE O WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W OFERCIE: 

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. 
 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:  
1. czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę 

reprezentującą oferenta formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), 
2. czytelnie wypełnione pismem ręcznym lub komputerowym i podpisane przez osobę 

reprezentującą oferenta oświadczenie oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego), 

 
Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 4 niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 

9. DODATKOWE POSTANOWIENIA: 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały, 

czytelny i kompletny. 
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN). 
5. Wykonawcy, z którymi podpisana zostanie umowa będą odpowiedzialni za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia. 
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez 
Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Wykonawca proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą 
powstać w ramach realizacji zamówienia, szczególnie koszty związane z dojazdem do miejsc 
realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie refundował Wykonawcy zwiększonych kosztów 
wykonania zamówienia. 

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich 
(PLN). 

9. Zamawiający może również odrzucić ofertę, gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże się 
rażąco niska, po uprzednim wezwaniu do złożenia wyjaśnień i nieuwzględnieniu tych wyjaśnień. 
Za cenę rażąco niską zostanie uznana cena o 30% niższa od średniej arytmetycznej cen z 
wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny 
oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na 
każdym etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych finansowych. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny. 
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10. KRYTERIA OCENY OFERTY. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH 
DOPOSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA 
SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY: 

 

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

spełniająca następujące kryteria merytoryczne:  

 

● całkowita cena brutto za realizację zamówienia (waga 100%).  

 

Za kryterium „cena brutto” punkty zostaną obliczone w następujący sposób:  

 

najniższa cena oferty spośród wszystkich rozpatrywanych ofert  

--------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt  

cena oferty badanej  

 

2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

4. Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

5.W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 

zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta 

uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.  

6.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) w ramach 

wyżej podanego kryterium oraz spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu 

ofertowym.  

 

 
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez 
Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. 

2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie zrozumiała może on się zwrócić do 
Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty. 

3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
c. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 
d. jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych 

danych w załącznikach). 
e. jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający na 

realizację usługi zgodnie z budżetem projektu 
f. gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże się rażąco niska zgodnie z treścią pkt. 9.9. 

mniejszego zapytania ofertowego.  
Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. 
 

12. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 
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Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:  

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami 
dr Katarzyna Kowalska-Jarnot 
 kkowalska@wsei.edu.pl 
 +48 507 142 991 
 

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami umowę cywilnoprawną. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do 
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Warunki zmiany umowy:  
a. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy.  

b. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów dotyczących 
dokumentowania świadczenia usługi. 

c. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

d. Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia, za wyjątkiem 
zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca 
danych adresowych stron umowy) oraz zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego 
wynikających z charakteru realizacji projektu (Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmiany umowy w zakresie terminu realizacji usługi podyktowanych terminem realizacji 
projektu lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy)  

e. Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadkach rażącego naruszania warunków umowy, a w szczególności w przypadku:  

- wykonywania przedmiotu umowny w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz  

- niestosowania się przez Wykonawcę do poleceń lub wytycznych Zamawiającego związanych 
ze sposobem wykonania umowy, w tym uwag Zamawiającego do projektu planu lub projektu 
jego zmiany, po doręczeniu Wykonawcy wezwania do zaprzestania naruszania umowy  
i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy do zaprzestania naruszania 
umowy.  

 
2. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą 
konkurencyjności zamówień dodatkowych lub uzupełniających, w okresie 3 lat od udzielenia 
zamówienia podstawowego. 
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Załącznik nr 1 do ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 

 
 
Wykonawca:                                                                                                                         dn.  
IMIĘ ...................................................  
NAZWISKO ........................................  
TEL ………………………………..  
ADRES:………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ………………………………..  
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na uczelnianego asystenta dla studentów  
z niepełnosprawnościami - umowa zlecenie, w związku z realizacją projektu „WSEI w Krakowie - uczelnia 
dostępna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

wycena 1 godz netto w PLN  wycena 1 godz brutto w PLN Wycena 80 h mies brutto w PLN 

 

 

  

 

1. Cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z 

wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami określonym w zapytaniu ofertowym.  

2. Przedmiotem oferty jest usługa określona w pkt 3 Opis Przedmiotu Zamówienia zapytania ofertowego z dnia 

8.03.2021 r. Oświadczam że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu 

ofertowym.  

3. Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu.  

4. Oświadczam że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.  

5. Oświadczam że uzyskałem/łam wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty.  

6. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.  

7. Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

8. Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

9.Posiadam predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne do pełnienia funkcji asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej - podstawowe: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, 
cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy, umiejętność słuchania, 
umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych; 
10. Posiadam umiejętności w zakresie podstawowej pomocy dydaktycznej oraz umiejętności obsługi komputera 
i prowadzenia szkoleń online a także przygotowanie lub doświadczenie pedagogiczne/dydaktyczne 
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Załącznik nr 2 do ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH POMIĘDZY WYKONAWCĄ A 
ZAMAWIAJĄCYM 

 
 
 

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

 
 
 
 
………………………………… …………………………………………………  
miejscowość i data czytelny podpis osoby upoważnionej 


