Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rzeszów 05.03.2012

Rozeznanie rynku na:
wykonanie usługi oceny prac konkursowych złożonych z testów i
zadań otwartych w ramach konkursów „I Ty zostaniesz
Pitagorasem – MUM” i „I Ty zostaniesz Euklidesem”
W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w
ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach
PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny
oferowanej przez Państwa na realizację usługi oceny prac konkursowych złożonych z testów i zadań
otwartych w ramach konkursów „I Ty zostaniesz Pitagorasem – MUM” i „I Ty zostaniesz Euklidesem”
realizowanych w ramach projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne, zgodnie z zamieszczonym
załącznikiem.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm mogących wykonać zamówienie i uzyskanie
wiedzy nt. kosztów realizacji zamówienia.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wszczęcia zamówienia bez podania przyczyny.
W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto (całkowity koszt
realizacji zamówienia).
Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 12.03.2012.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy (Bożena Drygaś, tel. 0 178721308;
mumy@univ.rzeszow.pl)

Załączniki:
Opis przedmiotu zamówieniazamówienia;
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem

zamówienia jest ocena do 480 prac konkursowych złożonych z testów i zadań

otwartych w ramach konkursów „I Ty zostaniesz Pitagorasem – MUM” i „I Ty zostaniesz Euklidesem”
w ramach projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”
1. Komisja konkursowa składa się z przewodniczącego i co najmniej 6 członków komisji.
2. Przewodniczący komisji musi posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego nauk
matematycznych.
3. Członkowie komisji muszą posiadać stopień co najmniej magistra matematyki, co najmniej
roczne doświadczenie w pracy dydaktycznej lub naukowo-dydaktycznej w szkole średniej lub
uczelni wyższej (w tym mogą być doktoranci nauk matematycznych prowadzący zajęcia).
4. Prace konkursowe złożone są z 20 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych.
5. Ocena prac konkursowych nastąpi według kryteriów określonych przez Zamawiającego.
W przypadku zadań otwartych Wykonawca powinien czerwonym długopisem wskazać błędy,
nanieść uwagi oraz liczbę punktów przyznanych za dany etap rozwiązania zadania.
6. Ocena prac konkursowych trwa od 21 kwietnia do 11 maja 2012 roku. Ocena prac odbywa się
będzie w siedzibach Lidera i Partnerów projektu, tj. Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet
Jagielloński i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, w godzinach od 7.30 do
15.30.
7. Wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków komisji w każdym województwie w
trakcie finałów wojewódzkich konkursów w dniach 21 i 28 kwietnia 2012 roku w godzinach
9.00 – 16.00.
8. Wykonanie protokołu raportu w postaci listy rankingowej, zestawienia wyników według
wskazówek Zamawiającego, w tym zestawienie w arkuszu kalkulacyjnym formacie xls do 11
maja 2012 roku.
9. Kwestie sporne rozwiązuje Przewodniczący komisji w konsultacji z Zamawiającym
10. W przypadku protestów lub odwołań Wykonawca musi pisemnie uzasadnić ocenę
wskazanych prac.
Wykonawca dokona archiwizacji elektronicznej prac konkursowych.
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…………………………………………….

Zamawiający
Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie,
35-959 Rzeszów,
ul. Rejtana 16c
REGON 691560040,
NIP 813-323-88-22

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:
Nazwa:
____________________________________________________________
Adres:

____________________________________________________________

Tel.

____________________________________________________________

NIP

_____________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznania rynku dotyczące realizacji usługi oceny prac konkursowych
złożonych z testów i zadań otwartych w ramach konkursów „I Ty zostaniesz Pitagorasem – MUM” i „I Ty
zostaniesz Euklidesem” realizowanych w ramach projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematycznedla
celów projektuwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, oświadczam, że szacuję koszt realizacji
zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za łączną cenę:

Łączna cena netto: .......................................
Łączna cena brutto: .......................................
(słownie: .................................................................................................................................................................)

.............................................................
(miejscowość i data)

………………………………………..
podpis
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