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Ogłoszenie

Numer

2020-2514-5094

Id

5094

Powstaje w kontekście projektu

POWR.03.05.00-00-ZR46/18 - KPK III REG - Zintegrowany Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży etap III

Tytuł

KPK III REG- Zintegrowany Program Kształcenia w PWSIiP w 
Łomży etap III

Załączniki

1. Załącznik nr 1_Wzór umowy
2. Załącznik nr 2_Wzór umowy powierzenia danych osobowych
3. Załącznik nr 3_Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 4_Oświadczenie o spełnianiu warunków
5. Załącznik nr 5_ Doświadczenie wykonawcy
6. Załącznik nr 6_Oświadczenie o braku powiązań
7. Załącznik nr 7_Oświadczenie dot. RODO
8. Istotne warunki zamówienia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-14

Data ostatniej zmiany

2020-09-14

Termin składania ofert

2020-09-22 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-10
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorc-
zości w Łomży
Akademicka 14
18-400 Łomża
NIP: 7181947148

Osoby do kontaktu

Marta Galanek
tel.: 86215 66 05
e-mail: mgalanek@pwsip.edu.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Szkolenia i usługi konsultingowe - nauczyciele

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń dla pracowników PWSIiP 
w Łomży oraz świadczenie usług konsultingowych z zakresu podnoszenia potencjału naukowego 
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Uczelni. 
CZĘŚĆ I
Szkolenia i usługi konsultingowe z zakresu działalności naukowej dla nauczycieli akademickich: 8 
edycji po 5 grup każda, grupy max 25 osobowe. Czas trwania 1 spotkania: 8 godzin.
Usługi szkoleniowe obejmują: 
- Zmiany przepisów dot. nauki wynikających z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
- Zasady przeprowadzania oceny parametrycznej jednostek naukowych.
- Rozwiązania szczególne dotyczące pierwszej ewaluacji przeprowadzanej w roku 2022.
- Znaczenie prawidłowości składania i zmiany Oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby 
N oraz Oświadczeń o reprezentowanych dziedzinach i dyscyplinach naukowych.
- Zasady punktowania artykułów naukowych opublikowanych w latach 2017 – 2018 i 2019 – 2021.
- Zasady wyliczania i zgłaszania slotów publikacyjnych.
- Ocena efektów działalności naukowej i zasady konstruowania tzw. „opisów wpływu”.
- Znaczenie komercjalizacji w ewaluacji. Możliwości komercjalizacji w poszczególnych dyscyplinach 
naukowych.
- Rejestracja konta w PBN oraz powiązanie go z Systemem POL-on i ORCID.
- Procedura odwoławcza od decyzji MNISW w sprawie przyznania kategorii naukowej.
Usługi konsultingowe obejmują: 
- Bieżąca analiza poziomu naukowego w ocenianej dyscyplinie naukowej w każdym z trzech kryteriów 
ewaluacyjnych.
- Organizacja struktur administracyjnych, podziału zadań i kompetencji wśród pracowników adminis-
tracji odpowiedzialnych za przygotowanie danych do przeprowadzenia ewaluacji w poszczególnych 
dyscyplinach.
- Analiza dorobku publikacyjnego PWSIiP oraz doradztwo w zakresie możliwości powiększenia 
dorobku naukowego na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji. 
- Analiza i optymalizacja liczby N.
- Analiza i opracowanie wytycznych efektywnego wykorzystania zasobów Uczelni.
Wymagania dodatkowe:
- Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego. W przypadku zaostrzenia przepisów związanych 
z sytuacją epidemiczną, na wniosek Zamawiającego szkolenia odbywać się będą on-line,
- Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń materiały informacyjne,
- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do narzędzi informatycznych niezbędnych do 
opra-cowania raportów, zestawień i analiz dot. poziomu naukowego Zamawiającego,
- Stały kontakt telefoniczny i poprzez pocztę elektroniczną z Wykonawcą.
CZĘŚĆ II
Szkolenia i usługi konsultingowe z zakresu administrowania danymi dot. działalności naukowej: 12 
spotkań, 1 grupa max 10 osobowa. Czas trwania 1 spotkania: 8 godzin.
Usługi szkoleniowe obejmują: 
- Zmiany przepisów dot. nauki wynikających z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
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Usługi szkoleniowe obejmują: 
- Zmiany przepisów dot. nauki wynikających z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
- Zasady przeprowadzania oceny parametrycznej jednostek naukowych.
- Rozwiązania szczególne dotyczące pierwszej ewaluacji przeprowadzanej w roku 2022.
- Znaczenie prawidłowości składania i zmiany Oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby 
N oraz Oświadczeń o reprezentowanych dziedzinach i dyscyplinach naukowych.
- Zasady punktowania artykułów naukowych opublikowanych w latach 2017 – 2018 i 2019 – 2021.
- Zasady wyliczania i zgłaszania slotów publikacyjnych.
- Ocena efektów działalności naukowej i zasady konstruowania tzw. „opisów wpływu”.
- Znaczenie komercjalizacji w ewaluacji. Możliwości komercjalizacji w poszczególnych dyscyplinach 
naukowych.
- Rejestracja konta w PBN oraz powiązanie go z Systemem POL-on i ORCID.
- Procedura odwoławcza od decyzji MNISW w sprawie przyznania kategorii naukowej.
Usługi konsultingowe obejmują: 
- Bieżąca analiza poziomu naukowego w ocenianej dyscyplinie naukowej w każdym z trzech 
kryte-riów ewaluacyjnych.
- Organizacja struktur administracyjnych, podziału zadań i kompetencji wśród pracowników admi-
ni-stracji odpowiedzialnych za przygotowanie danych do przeprowadzenia ewaluacji w poszczegól-
nych dyscyplinach.
- Analiza dorobku publikacyjnego PWSIiP oraz doradztwo w zakresie możliwości powiększenia 
dorobku naukowego na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji. 
- Analiza i optymalizacja liczby N.
- Analiza i opracowanie wytycznych efektywnego wykorzystania zasobów Uczelni.
Wymagania dodatkowe:
 -Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego. W przypadku zaostrzenia przepisów związanych 
z sytuacją epidemiczną, na wniosek Zamawiającego szkolenia odbywać się będą on-line,
- Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń materiały informacyjne,
- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do narzędzi informatycznych niezbędnych do opra-
cowania raportów, zestawień i analiz dot. poziomu naukowego Zamawiającego,
- Stały kontakt telefoniczny i poprzez pocztę elektroniczną z Wykonawcą.

Okres gwarancji

0

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji
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adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża

Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posi-
adania doświadczenia: w okresie ostatnich 5 lat przed  upływem  terminu  składania  ofert (a  jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy, w  tym  okresie) wykonali co najmniej w 5 jednostkach 
usługi będące przedmiotem zamówienia tj. usługi szkoleniowe i konsultingowe.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu to tj. o 
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub kapitałowo pow-
iązani z Zamawiającym

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Formularz ofertowy - załącznik nr 3
Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 4
Wykaz wykonywanych usług doświadczenie wykonawcy – załącznik 5
Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 6
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Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 
14 RODO - załącznik nr 7

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Max liczbę pkt. (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację zamówienia, 
pozostali otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem: 
C = CN/COB  x 60% x100
gdzie:
C – liczba pkt. przyznanych Wykonawcy
CN – najniższa zaoferowana Cena
COB – Cena oferty badanej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w świadczeniu usług szkoleniowych i konsultingowych– 
40%. Obliczenie liczby pkt. przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego podzi-
ału:
w powyżej 10 jednostkach – 40 pkt
w od 6 do 10 jednostkach –20 pkt
w 5 jednostkach  – 0 pkt

Podsumowanie
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Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-09-14 - data opublikowania

-> 2020-09-22 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


