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Gdańsk, 03 /01/2019 

UNIWERSYTET GDAŃSKI 
Wydział Nauk Społecznych 
Ul. Jana Bażyńskiego 8 
80-309 Gdańsk 
 

 Postępowanie znak: ZO/POWER/ 0001-2019   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE     

w trybie zasady konkurencyjności 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” w 
ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie 
oferty na:  

Opracowanie raportu zawierającego wytyczne merytoryczne dla stworzenia katalogu 

multimedialnych filmów na kierunku Psychologia (umowa o dzieło). 

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania 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 rozdział 6 pkt. 6.5 z dnia 19.07.2017. 
 

I. Zamawiający: 

Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 8,  80-309 Gdańsk, NIP: 584-020-32-39, REGON: 

000001330, strona internetowa: www.proug.ug.edu.pl 

 

II. Osoby do kontaktu:  

Małgorzata Lipowska, tel.: 725 991 164  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Opis przedmiotu zamówienia według kodów CPV zawartych we Wspólnym 

Słowniku Zamówień: 

 

Kod CPV  

72421000-7 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji 

klienckich 

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

79822500-7 Usługi projektów graficznych 

 

http://www.proug.ug.edu.pl/
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówień: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 

1. Opracowanie raportu zawierającego wytyczne merytoryczne dla stworzenia katalogu 
multimedialnych filmów z realnymi przypadkami diagnostycznymi z dziećmi z zaburzeniami 
rozwojowymi dla celów dydaktycznych na kier. Psychologia, w tym: 

o Przygotowanie opisu każdego filmu w formie scenariusza filmowego uwzględniając 
specyfikę języka filmowego, odpowiednią strukturę. Każdy scenariusz do 
poszczególnego filmu powinien być napisany w oparciu o literaturę naukową nt.: 
ADHD i CD wśród dzieci i młodzieży, diagnozy inteligencji, diagnozy 
neuropsychologicznej, diagnozy dziecka w wieku szkolnym oraz wstępu do 
psychologii klinicznej. Opracowanie ma uwzględniać ścisłe powiązanie katalogu 
multimedialnych filmów z realnymi przypadkami diagnostycznymi z dziećmi z 
zaburzeniami rozwojowymi odpowiadającego potrzebom modyfikacji programu 
nauczania przedmiotów "ADHD i CD wśród dzieci i młodzieży", „Diagnoza 
inteligencji”, „Diagnoza dziecka w wieku szkolnym”, „Diagnoza neuropsychologiczna” 
oraz „Wstęp do psychologii klinicznej dziecka” przygotowanych przez pracowników 
instytutu 

o Przygotowanie szaty graficznej katalogu wraz z projektem bazy danych filmów 
poprzez zaprojektowanie witryny www  

o Stworzenie ikon graficznych/plakatów do każdego filmu znajdującego się w katalogu 
 
Forma zatrudnienia – umowa o dzieło 
Termin realizacji usługi – nie później niż do 30.04.2019. 
 

2. Cena oferty powinna obejmować zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w 

formularzu zapytania ofertowego i zawierać wszystkie koszty związane z kompleksowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

IV. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty: 

1. Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za cały element stanowiący 

przedmiot zamówienia. 

2. Ofertę należy sporządzić na druku „FORMULARZ OFERTY” stanowiącym integralną część 

zapytania ofertowego.  

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

4. Oferta powinna: 

− posiadać datę sporządzenia, 

− zawierać nazwę i adres siedziby oferenta, 

− być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

5. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.  

7. W terminach określonych dla dostawy przedmiotu oferty Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać również wszelkich niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym i uwzględnić czas 

konieczny do naniesienia poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego. 
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V. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia  

 Realizacja zamówienia musi zakończyć się maksymalnie do dnia 30.04.2019. 

Sposób realizacji: zasobami Wykonawcy i na ryzyko Wykonawcy. 

Miejsce realizacji: siedziba Wykonawcy lub siedziba Zamawiającego, czyli Wydział 

Nauk Społecznych UG 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy osobiście spełniają łącznie 

poniższe warunki albo dysponują personelem, w którym jest osoba, która będzie wykonywać 

zlecenie i spełnia łącznie poniższe warunki: 

a) ma wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 

wyższym, preferowane: psychologia, sztuka, grafika 

b) ma doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług dotyczących tworzenia co 

najmniej jednej szaty graficznej oraz co najmniej jednego projektu graficznego 

związanego z tematyką psychologiczną  

c) udokumentowana praca przy projektach psychologicznych (przynajmniej przy jednym 

narzędziu terapeutycznym oraz przynajmniej przy jednym narzędziu diagnostycznym) 

d) dysponuje niezbędnym do wykonania zlecenia oprogramowaniem, w tym 

oprogramowaniem graficznym (np. CorelDRAW) oraz do wykonywania animacji (np. 

Cinema 4D) 

e) nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

 

VII. Sposób obliczenia ceny:  

1. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia niezbędne do 

zrealizowania zamówienia.  

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez 

Wykonawcę w ramach umowy.  

4. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia przez okres realizacji 

zamówienia. 

 

VIII. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:  

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.  

2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty terminu składnia ofert. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Rodzaj zamówienia: usługa. 

4. Usługa powinna być realizowana w sposób zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

5. Autorskie prawa majątkowe do powstałej analizy funkcjonalno-biznesowej przechodzą 

w całości na Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 

6. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego nie wstrzymuje osobistych praw 
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autorskich do wypracowanego rozwiązania. 

7. Mobilność Wykonawcy wymagana do 5 osobistych spotkań w siedzibie Zleceniodawcy 

celem osobistego sprawozdania z postępów swojej pracy. 

8. Żadna z części zamówienia nie może zostać wykonana w ramach podwykonawstwa. 

 

IX. Termin i sposób złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem 1 wraz z 

załącznikiem 2 do zapytania ofertowego osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej 

kopercie z numerem postępowania i tytułem, którego dotyczy zapytanie w siedzibie 

Zamawiającego, adres: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański, ul. Jana 

Bażyńskiego 4, pok. S304, 80-309 Gdańsk lub pocztą elektroniczną (skan) na adres 

projekt.power.wns@ug.edu.pl. Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentów lub 

portfolio poświadczające niezależnie:  

• zaprojektowanie projektów lub szat graficznych związanych z tematyką 

psychologiczną, 

• doświadczenie jako webmaster 

• doświadczenie jako autor animacji o tematyce psychologicznej 

•  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie. 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11/01/2019 r. do godz. 12:00. (liczy się 

moment wpłynięcia oferty do siedziby zamawiającego) 

3. Oferty złożone po dacie i godzinie wskazanej w pkt. 2 będą uznane za nieważne i nie 

będą poddawane ocenie. 

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

5. Informacja o wyniku postępowania umieszczona zostanie na stronie pod adresem 

https://www.proug.ug.edu.pl (niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania 

ofertowego).  

 

X. Kryteria oceny ofert: 

1. Oferty oceniane będą wg kryteriów: 

 

A. Cena oferty w zakresie usługi – 50 pkt. 

w odniesieniu do każdego Wykonawcy, który spełnił postawione warunki udziału w 

postępowaniu 

Maksymalna liczba punktów za kryterium A wynosi 50 pkt., otrzyma ją Oferent, który 

zaproponuje najniższą cenę brutto za usługę, natomiast pozostali Oferenci otrzymają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

 

       1. cena oferty najniższej 

 ilość pkt. badanej ceny oferty = --------------------------- x 50 pkt 
       2. cena oferty badanej 

 

https://www.proug.ug.edu.pl/
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B. Doświadczenie jako webmaster oraz doświadczenie w realizacji projektów graficznych 

związanych z tematyką psychologiczną– 15 pkt. 

w odniesieniu do każdego Wykonawcy, który spełnił postawione warunki udziału w 

postępowaniu. 

Maksymalna liczba punktów za kryterium B wynosi 15 pkt., otrzyma ją Oferent, który 

udowodnił wykonanie przynajmniej 3 szat graficznych dla stron internetowych oraz 

przynajmniej 5 innych projektów graficznych związanych z tematyką psychologiczną 

 

C. Wykształcenie magisterskie kierunkowe– 10 pkt. 

w odniesieniu do każdego Wykonawcy, który spełnił postawione warunki udziału w 

postępowaniu 

Maksymalna liczba punktów za kryterium C wynosi 10 pkt., otrzyma ją Oferent, który posiada 

wykształcenie wyższe drugiego stopnia na jednym z kierunków: psychologia, sztuka, grafika 

 

D. Doświadczenie w tworzeniu narzędzi terapeutycznych oraz diagnostycznych – 25 pkt 

w odniesieniu do każdego Wykonawcy, który spełnił postawione warunki udziału w 

postępowaniu 

Maksymalna liczba punktów za kryterium D wynosi 25 pkt., otrzyma ją Oferent, który 

uczestniczył w tworzeniu przynajmniej jednego psychologicznego narzędzia terapeutycznego 

oraz przynajmniej jednego psychologicznego narzędzia diagnostycznego. Kryterium 

weryfikowane na podstawie autorstwa lub współautorstwa recenzowanego opracowania na 

temat opisanych narzędzi. 

 

2. Sposób oceny ofert: 
 

Liczba punktów (LP) danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z 
kryteriów, zgodnie z wzorem: 

LP=A+B+C+D 

 

Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. 

 

XI. Umowa 

1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta otrzyma najwięcej punktów 

podczas oceny ofert. Wzór umowy o dzieło stanowi załącznik nr 3. 

2. W przypadku braku możliwości wybrania najkorzystniejszej oferty z uwagi na 

identyczny bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z najniższym 

wynagrodzeniem. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, 

Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie. 

3. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, złożonych ofert. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za:  
a) zwłokę w wykonaniu dzieła w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki;  
b) zwłokę w usunięciu wad dzieła stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji, jeżeli jej udzielono, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień 
zwłoki; 
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c) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia  

5. W przypadku, gdy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy po 
stronie Zamawiającego powstała szkoda, której wartość przekracza wysokość 
naliczonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6. Zaproponowane w ofercie warunki zostaną uwzględnione w Umowie. Możliwa będzie 
zmiana warunków umowy:  

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

b) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze 
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w 
stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki 
uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie; 

c) w zakresie przesunięcia terminu wykonania usługi w przypadku zaistnienia 
uzasadnionych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy lub 
Zamawiającego. 

7. Oferent nie może przenieść na osobę trzecią swoich praw wynikających z umowy bez 
uzyskania zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

8. Oferent  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych. 
 

XII. Pozostałe informacje 

1. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 
postępowania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 

postępowania. 

3. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W opublikowanym zapytaniu ofertowym 

uwzględniona zostanie informację o zmianie. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: 

datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 

zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

4. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zm.), dlatego nie jest możliwe stosowanie 

środków odwoławczych określonych w tej Ustawie.  

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Uniwersytetu Gdańskiego do 

zawarcia umowy. Uniwersytet Gdański może odstąpić od podpisania umowy bez 

podania uzasadnienia swojej decyzji. 

6. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach 

postępowaniu oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwy wszystkich 

Wykonawców, którzy przystąpią do postępowania drogą e-mailową na wskazany w 

ofercie adres. 

7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i budżetu Państwa w ramach Działania 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. 

8. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia 

zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
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9. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, 

w szczególności brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z 

Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2, zostaną odrzucone, a Wykonawcy 

wykluczeni. 

10. W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiąże się do 

udostępniania organom kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń 

związanych z realizacją zamówienia. 

Osoba do kontaktu:  Małgorzata Lipowska, tel: 725 991 164                   

11. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy powiązani są z 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawanie 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. 

12.  Do niniejszego zapytania ofertowego dołączone zostały załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Ww. załącznik stanowi integralną część zapytania. Oferta powinna być sporządzona na 

załączonym formularzu oferty, a zakres wykonanej usługi powinien być zgodny ze 

specyfikacją zamówienia określoną w niniejszym zapytaniu.  

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

Brak podpisanego oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego), stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem oferty. 

3) Załącznik nr 3 – Wzór umowy o dzieło 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej www.proug.ug.edu.pl 

 
XIII. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej 
„RODO”, Uniwersytet Gdański występujący w charakterze Beneficjenta w projekcie 
„PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanym w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego” informuje, że: 
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z ich przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się wysyłając wiadomość 
na wskazane poniżej adresy mailowe: 

http://www.proug.ug.edu.pl/
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a) Inspektor Ochrony Danych ze strony Instytucji Zarządzającej: iod@miir.gov.pl 
b) Inspektor Ochrony Danych ze strony Beneficjenta: poin@ug.edu.pl 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy. 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu związanym z realizacją projektu w 
szczególności potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków, monitoringiem, ewaluacją, 
kontrolą, audytem i sprawozdawczością a także postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności w ramach PO WER. 
4. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej 

(Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju) oraz Beneficjentowi realizującemu projekt 
(Uniwersytetowi Gdańskiemu). Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać również 
powierzone innym podmiotom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluację, kontrole i audyt w ramach PO 
WER. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania 
dokumentacji. 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje udział w 
niniejszym postępowaniu oraz późniejsze zawarcie i realizację umowy w ramach 
realizowanego projektu. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. 

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych, 
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w 
przypadkach przewidzianych prawem, 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZO/POWER/ 0001-2019 

 

Wzór formularza oferty 

 .............................................................  

 .............................................................  

 .............................................................  

(Wykonawca) 

UNIWERSYTET GDAŃSKI 
Wydział Nauk Społecznych 
Ul. Jana Bażyńskiego 4 
80-309 Gdańsk 

 

OFERTA 

Ja, niżej podpisany/a   

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

(adres Wykonawcy)  

NIP .............................................................................. 

nr telefonu ...................................  adres e-mail .............................................................................. 

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę 

„Opracowanie raportu zawierającego wytyczne merytoryczne dla stworzenia katalogu 

multimedialnych filmów na kierunku Psychologia”  zgodnie ze specyfikacją składam niniejszą ofertę: 

 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Cena brutto Opis spełniania wymagań 

1 2 3 4 

1. 

 Cena usługi brutto  

................................................................ 

(słownie: 

................................................................

................................................................

..............................................................) 

Wykonawca:  

− posiada wykształcenie 
.................................................... w rozumieniu 
przepisów o szkolnictwie wyższym.  

- wykonał ………………… szat graficznych dla 

stron internetowych z tematyką 

psychologiczną 

- wykonał ……………….. innych projektów 

graficznych związanych z tematyką 

psychologiczną 

- uczestniczył w tworzeniu …….. 

psychologicznych narzędzi terapeutycznych  

- uczestniczył w tworzeniu ……..  

psychologicznych narzędzi diagnostycznych 

− posiada aktualną wiedzę z zakresu 
.............................................................................................. 
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Oświadczam, iż posiadam co najmniej roczne 

doświadczenie zawodowe w zakresie 

............................................................................................................................ 

TAK 

NIE* 

Oświadczam, iż posiadam wykształcenie wyższe 

magisterskie na jednym z kierunków: 

............................................................................................................................ 

TAK 

NIE* 

* - właściwe zakreślić 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

2. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi. 

3. Posiadam uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniam 

warunki udziału w postępowaniu: 

a) mam wykształcenie wyższe ................................................................ stopnia w rozumieniu 
przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku: ................................................................, 

b) wykonałem/am …………….. szat graficznych dla stron internetowych związanych z 

tematyką psychologiczną, 

c) wykonałem/am …………….. innych projektów graficznych związanych z tematyką 

psychologiczną, 

d) uczestniczyłem/am w tworzeniu …………. psychologicznych narzędzi 

terapeutycznych, 

e) uczestniczyłem/am w tworzeniu ………… psychologicznych narzędzi 

diagnostycznych, 

f) posiadam aktualną wiedzę z zakresu .................................................................................., 
g) nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w 

zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne 

do właściwego wykonania zamówienia. 

5. Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

7. Oświadczam, że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w 

formularzu zapytania ofertowym i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

8. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. 

9. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Do niniejszej oferty załączam: 

1) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zgodnie z załącznikiem  nr 2, 

2) kserokopie autorstwa lub współautorstwa recenzowanego opracowania na temat 

narzędzi terapeutycznych oraz diagnostycznych, 

3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie. 

 

................................................................ 

Data sporządzenia oferty 

................................................................ 

podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZO/POWER/ 0001-2019 

 

Oświadczenie 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Imię i nazwisko Wykonawcy ............................................................................................................................................   

Adres Wykonawcy ................................................................................................................................................................   

Nr telefonu ...............................................................................................................................................................................  

 

oświadczam, że w dniu złożenia oferty na usługę „Opracowanie raportu zawierającego wytyczne 

merytoryczne dla stworzenia katalogu multimedialnych filmów na kierunku Psychologia”  

w ramach realizacji projektu pt. „Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” nie 

jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Uniwersytetem Gdański z siedziba w Gdańsku. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym (Uniwersytet Gdański) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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, 

pełnomocnika; 

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

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) 

odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk. 

 

 

 

 

................................................................ 

Data  

................................................................ 

podpis Wykonawcy 

 

 


