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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Łódź, dnia 08.03.2019 r. 

 

1. Zamawiający:    

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 4,  

90-419 Łódź,  

NIP:725-184-37-39 

 

2. Osoba do kontaktu: 

Martyna Głogowska 

tel.: 42 272 53 81 

e-mail: martyna.modranka@umed.lodz.pl 

 

3. Tryb udzielania zamówienia: 

Niniejsze zamówienie będzie udzielone zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 

lipca 2017r. 

 

4. Przedmiot zapytania: 

Przedmiotem zamówienia jest nawiązanie współpracy z dwoma osobami na wygłoszenie 

prelekcji z zakresu dobrych praktyk dot. działań na rzecz podnoszenia kompetencji oraz 

wykorzystywania współpracy międzypokoleniowej. Prezentacje prelegentów są niezbędne dla 

zaplanowanego w projekcie zainicjowania działań w grupie uczniów oraz osób w wieku pow. 

55 r.ż. w zakresie przygotowania prezentacji "Wspólna przyszłość – jak pokonać różnice 

pokoleniowe". Zapoznanie się uczestników projektu z wybranymi, zrealizowanymi już 

inicjatywami w tym obszarze pomoże im zrozumieć siebie nawzajem oraz podnieść ich 

świadomość nt. znaczenia dialogu i integracji. Prelekcja odbędzie się podczas inauguracji 

projektu UMED edukuje, (POWR.03.01.00-00-T031/18-00) współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Czas trwania projektu: od 2019-03-19 do 2021-12-31. 
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Osoby zatrudnione na stanowisku współprowadzących inaugurację będą odpowiedzialne za 

wygłoszenie prelekcji w dn. 19.03.2019 r. w godzinach 11:30 – 13:00 (2x 45 min.).  

 

Liczebność grupy: 300 osób 

Czas trwania zajęć dla jednego prowadzącego: 45 min. 

Łączna ilość godzin dydaktycznych: 2 

Miejsce: Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, Aula 

Zachodnia 

Termin: 19.03.2019 r. 

Zakres tematyczny zajęć: Wspólna przyszłość – jak pokonać różnice pokoleniowe 

 

5. Kod CPV:  

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

 

6. Wymagania dotyczące Wykonawcy 

 Wykształcenie wyższe 

 Min. 2-letnia, udokumentowana działalność na rzecz inicjatyw/projektów/działań  

z zakresu dobrych praktyk dot. działań na rzecz podnoszenia kompetencji oraz 

wykorzystywania współpracy międzypokoleniowej; 

 udokumentowanie doświadczenie w przygotowywaniu i wygłaszaniu prezentacji; 

 posiadanie wiedzy merytorycznej z danego obszaru,  

 posiadanie minimum podstawowych umiejętności trenerskich/pedagogicznych 

pozwalających na efektywne przekazywanie wiedzy. 

Wykonawcą mogą być jedynie osoby zewnętrzne wobec Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  

Nie dopuszcza się składania ofert przez Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stanowi zaplecze kadrowe/potencjał kadrowy 

niniejszej Uczelni. 

 

7. Termin realizacji usługi: 

Przewidywany termin realizacji: 19 marca 2019 r. 

Wybór Wykonawcy nastąpi w dniu 12.03.2019 na podstawie otrzymanych ofert. 

Zamawiający przekaże wybranym Wykonawcom szczegółowy harmonogram warsztatów 

zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. 

Oferta musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru  

i zaakceptowaniu przez Wykonawcę zaproponowanego harmonogramu. 
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8. Termin składania ofert: 

do dnia 11.03.2019 r. do godz. 15:30 

 

9. Oferty częściowe 

W ramach postępowania nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

10. Forma zatrudnienia: 

Umowa zlecenie. 

 

11. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Cena oferty 100 %. 

 

Kryterium będzie wyliczone według wzoru: liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej 

oferty) x 100 pkt.  

W kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.  

Oferta cenowa powinna obejmować wynagrodzenie brutto, obejmujące wszelkie składki ZUS 

oraz podatek PIT 4 jakie zobowiązany jest odprowadzić Zamawiający. 

Oferta musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

Wykonawca odpowiada za opracowanie i przygotowanie treści materiałów dydaktycznych na 

warsztaty. 

 

12. Sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia o zamówieniu. Podpisaną ofertę należy złożyć do Centrum Badań nad Zdrowym 

Starzeniem, ul. Pomorska 251, bud. C5, pok. 6 (sekretariat), w godzinach 8:00-15:30 lub 

przesłać skan podpisanego formularza ofertowego elektronicznie na adres 

martyna.modranka@umed.lodz.pl. W sytuacji przesłania oferty drogą mailową liczy się 

godzina wpływu oferty na adres mailowy Zamawiającego, która nie może być późniejsza niż 

15:30 w dniu 11 marca 2019 r. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu  

w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. 

W przypadku wpłynięcia większej liczby Ofert, które w wyniku oceny otrzymały taką samą 

liczbę punktów, Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość negocjowania cen wskazanych 

przez Wykonawców i wyboru Oferty z niższą ceną. 



 
Projekt „UMED edukuje” (POWR.03.01.00-00-T031/18) współfinansowany przez Unię Europejską, 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

 

Załączniki: 

Zał. 1. – formularz ofertowy 

Zał. 2. – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie 


