Wrocław, 03.11.2016

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016

1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2931, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni
Niepublicznych pod poz. "146", kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami kieruje
zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na dostawę i
wdrożenie oprogramowania do diagnozowania kompetencji i predyspozycji oraz
przygotowanie testów i przeprowadzenie szkolenia z użytkowania oprogramowania i
testów dla 6 pracowników Biura Karier w ramach projektu „Akademickie Biuro Karier
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu najlepszym biurem Karier w Polsce”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Na przedmiot zamówienia składają się:
- oprogramowanie informatyczne do diagnozowania kompetencji studentów
- przygotowanie 6 testów do diagnozy kompetencji studentów,
- przygotowanie testu do diagnozy preferencji zawodowych studentów
- przeszkolenie 6 pracowników Biura Karier z zakresu użytkowania ww. narzędzi.
Wymagania wobec oprogramowania do wykonywania testów kompetencji:
- oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie testów do diagnozy kompetencji
on-line;
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- oprogramowanie

musi

umożliwiać

raportowanie

indywidualnych

wyników

odrębnych dla każdego uczestnika oraz wyników zbiorowych dla administratora
badania;
- licencja na użytkowanie oprogramowania musi być bezterminowa;
- oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z wewnętrznym systemem
funkcjonującym na uczelni, wykorzystywanym przez Biura Karier; integracja
następuje wewnątrz infrastruktury
- oprogramowanie musi zostać zainstalowane w infrastrukturze WSB (w systemie
Windows Server 2012 Standard z IIS 8)
- oprogramowanie ma umożliwiać dodawanie innych, dodatkowych testów
- oprogramowanie ma umożliwiać modyfikowanie testów kompetencji i preferencji
zawodowych (np. dodać pytanie, odpowiedź, wybrać pytania które mają tworzyć
nowy test itp)
- przedmiotowe narzędzie do diagnozowania kompetencji będzie uwzględniało język
wrażliwy na płeć, tj. będzie uwzględniało formę zarówno męską, jak i żeńską, w
komunikatach kierowanych do użytkowników
- przedmiotowe narzędzie do diagnozowania kompetencji będzie dostosowane do
osób z różnymi niepełnosprawnościami (np. dla osób niedowidzących opcja lektora
lub większej czcionki)
- oferta musi zakładać opiekę serwisową przez okres 24 miesięcy po zakończeniu
wdrożenia platformy;
- oferta musi zawierać przekazanie instrukcji obsługi platformy oraz jej opis techniczny
Wymagania wobec Wykonawcy
- doświadczenie w realizacji podobnych usług (przygotowanie narzędzi do
diagnozowania kompetencji i predyspozycji – min. zrealizowane 2 projekty w ciągu
ostatnich 3 lat, w tym wartość jednej usługi to min. 45 000,00 PLN)
- dyspozycyjność w kontakcie z Zamawiającym - bieżący kontakt obejmujący:
o 24h/ dobę 7 dni/ tydzień w okresie wdrożenia i w ciągu pierwszego miesiąca
po wdrożeniu oprogramowania
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o dyspozycyjność w godz. 8 -16 od poniedziałku do piątku począwszy od
drugiego miesiąca od momentu wdrożenia do momentu zakończenia obsługi
serwisowej
o podjęcie prac naprawczych w ciągu 24 godz. od terminu zgłoszenia błędu
Wymagania wobec testów kompetencji:
- przedmiotem zamówienia jest przygotowanie przez Wykonawcę 6 testów
kompetencyjnych we współpracy z Zamawiającym, polegającej minimum na:
doprecyzowaniu z Zamawiającym profilu kompetencyjnego, wybór szczegółowych
kompetencji,

określeniu

sposobu

badania

oraz

raportowania

wyników

poszczególnych testów
- testy muszą umożliwiać określenie ogólnego profilu kompetencyjnego studenta oraz
pozwalać na badania szczegółowych obszarów zawodowych:
o jeden test na ogólne badanie kierunku preferencji zawodowych,
o pięć testów pod szczegółowe kompetencje (np. praca z klientem, praca w
zespole, analityczne myślenie, predyspozycje do kierowania zespołem,
predyspozycje społeczne) wskazanych szczegółowo przez Zamawiającego w
trakcie realizacji zamówienia;
- badanie musi umożliwiać porównanie wyników wejściowych i po zakończeniu
wyznaczonego etapu edukacji (możliwość określenia przyrostu kompetencji);
- raport z badania musi być jasny i czytelny; dostępny zarówno dla studenta jak i osoby
wykonującej badanie; raport ten powinien zawierać wskazania rozwojowe;
-

licencja na korzystanie z testów musi być bezterminowa i musi zakładać możliwość
wykonywania testów bez limitu dotyczącego liczby ostatecznych użytkowników.

Wymagania wobec szkolenia z zakresu użytkowania ww. narzędzi:
-

program szkolenia powinien uwzględniać m.in. administrowanie testami na
platformie, proces realizacji badania kompetencji, analizę raportów z badania,

-

Wykonawca powinien prowadzić listę obecności uczestników,

-

Wykonawca powinien przygotować certyfikaty ukończenia dla uczestników,
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-

szkolenia powinny mieć formę zajęć praktycznych i być przeprowadzone w
siedzibie Zamawiającego - data oraz godziny realizacji szkolenia zostaną ustalone
z Zamawiającym.

3. Termin wykonania całości zamówienia: do 31.12.2016 roku.
4. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Anna Talaga, email: anna.talaga@wsb.wroclaw.pl. Zamawiający będzie odpowiadał tylko na pytania
zadane w formie pisemnej za pomocą maila.
5. Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferta musi zawierać:
- formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego rozeznania rynku wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych
między Wykonawcą a Zamawiającym.
Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy
muszą być czytelne lub opisane imiennymi pieczęciami.
Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w
nim cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Ostateczna cena oferty winna być podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku i zawierać podatek VAT oraz możliwe do uzyskania rabaty.
6. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
-w wersji papierowej, przy ul. Fabrycznej 29-31, 53-609 Wrocław, w Biurze Karier pokój
nr 207a, pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Rozeznanie
rynku nr 2/WSB/ABK/2016”
lub
-w

wersji

elektronicznej,

skan

oferty

wysłany

drogą

mailową

anna.talaga@wsb.wroclaw.pl.
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na

adres:

7. Termin składania ofert upływa 10 listopada 2016 roku o godz. 16.00.
8. Kryteria wyboru oferty:
Kryterium wyboru oferty jest cena (wartość brutto zamówienia).
Sposób wyboru oferty - ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100.
Największa liczba punktów zostanie przyznana ofercie, w której zaproponowana cena
będzie najniższa wg następującego wzoru:

W konkursie ofert nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym 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 w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub ofert
wariantowych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie
postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia
podwykonawcom.
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W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści rozeznania rynku.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w rozeznaniu rynku oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów
oceny. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania każdego wykonawcę, który złożył
ofertę.

9. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 2/WSB/ABK/2016 wraz z
oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych między Wykonawcą a Zamawiającym
Załącznik nr 2 – Doświadczenie Wykonawcy (dokument powinien zawierać informacje
m.in. od kiedy istnieje firma, jakie ma doświadczenie w realizacji podobnych usług,
można dołączyć posiadane referencje).
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY do rozeznania rynku nr 2/WSB/ABK/2016

na zakup narzędzia do diagnozowania kompetencji wraz z bezterminową licencją na testy
kompetencyjne oraz przeprowadzenie szkolenia akredytującego z zakresu ich użytkowania
dla 6 pracowników Biura Karier w ramach projektu „Akademickie Biuro Karier Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu najlepszym biurem Karier w Polsce”.

Pełna nazwa Oferenta:
....................................................................................................................................................
Adres:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Telefon: .................................... e-mail: ....................................................................................
NIP: .................................................... , REGON: ........................................................................

Oferujemy zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 3. Rozeznania
rynku za cenę brutto: ............................................. zł; słownie:…………………………………………….
................................................................................................................................................;
w tym obowiązujący podatek VAT: ............. %, który wynosi: ........................................ zł.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że Wykonawca, składający niniejszy formularz oferty, spełnia warunki
określone przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, iż Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia niezbędne do realizacji
powierzonego zadania i/lub dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do
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wykonania zamówienia.
4. Oświadczam, że Wykonawca, składający niniejszy formularz oferty, nie jest powiązany z
Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 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, polegającej 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, w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

……………….....................................................
Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej
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