Wrocław, dn. 26 października 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
(dotyczy wykonania ewaluacji ex-post projektu kierunków zamawianych,
w tym sporządzenia raportu końcowego)
w ramach projektu „Fizyka kluczem do sukcesu” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w zakresie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer projektu: UDA-POKL.04.01.02-00-067/12-01
I. ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: 896-000-54-08
Osoba do bieżących kontaktów, w tym udzielania dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia
i odpowiedzi na pytania oferentów: dr hab. prof. UWr Zbigniew Koza, Instytut Fizyki Teoretycznej UWr,
tel.: 713759396, e-mail: zbigniew.koza@ift.uni.wroc.pl; lub: dr hab. Robert Kucharczyk, Instytut Fizyki
Doświadczalnej UWr, tel.: 713759365, e-mail: rku@ifd.uni.wroc.pl.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji końcowej (ex-post) projektu
„Fizyka kluczem do sukcesu”, zawierającej m.in. ocenę realizacji celów projektu pod względem skuteczności,
użyteczności i trwałości, wraz z opracowaniem raportu końcowego. Projekt „Fizyka kluczem do sukcesu”
realizowany jest na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr w okresie od 1.10.2012 do 31.12.2015.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie ewaluacji projektu i sporządzenie raportu końcowego: do 15 grudnia 2015.
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać opis trybu i formy przeprowadzenia ewaluacji, zastosowanej metodyki badania
oraz spodziewanej formy raportu końcowego.
Wykonawca powinien udokumentować swoje kompetencje do przeprowadzenia ewaluacji projektu,
w szczególności dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zamówień. Ze względu na charakter
projektu oczekuje się, że wykonawca będzie dysponował ekspertami posiadającymi doświadczenie
w szkolnictwie wyższym i wiedzę o jego funkcjonowaniu.
Wykonawca powinien podać adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mailowy.
Oferta powinna zawierać datę sporządzenia i czytelny podpis wykonawcy.
V. SPOSÓB WYCENY OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawca powinien podać całkowitą cenę brutto za przeprowadzenie ewaluacji, w tym za sporządzenie
raportu końcowego. Cena podana przez wykonawcę nie może być zmieniana w trakcie realizacji zamówienia.
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VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w biurze projektu „Fizyka kluczem do sukcesu” w Centrum Edukacji Nauczycielskiej
UWr, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław (w kompleksie budynków Instytutów Fizyki oraz Geologii UWr).
Termin składania ofert upływa 5 listopada 2015. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu
ma data wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
• udokumentowanych kompetencji wykonawcy do przeprowadzenia ewaluacji projektu i jego
dotychczasowego doświadczenia w tym zakresie;
• zaproponowanego trybu i formy przeprowadzenia ewaluacji, metodyki badania oraz spodziewanej
formy raportu końcowego;
• ceny oferty.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Ocena ofert zostanie dokonana 6 listopada 2015. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
oferentów za pośrednictwem strony internetowej http://zamawiane2012.wfa.uni.wroc.pl.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy
na wykonanie usługi, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą z pozostałych ofert.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego ogłoszenia, w szczególności w zakresie terminów
prowadzonego postępowania ofertowego, a także unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny lub pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Postępowanie nie podlega ustawie z dn. 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.), w szczególności w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony
prawnej określone w tej ustawie; wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro
(art. 4 pkt 8 ustawy).
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