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Część I ZAMAWIAJĄCY Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w 
Krakowie, al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków NIP: 675 000 19 23 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Zamówienie jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/programu
UNIVERSEH* 

I. Jednostka AGH udzielająca zamówienia: Centrum Technologii Kosmicznych Akademii 
Górniczo Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie zamówienie o wartości 
poniżej 130000 złotych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) . 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie procesów i działań w obszarze  różnorodności i 
inkluzywności w projekcie UNIVERSEH Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi I Ludzkości w tym 
działania:

a) Opracowanie procesów, które należy wdrożyć w celu zwiększenia inkluzywności w 
projekcie Universeh oraz wsparcia mobilności międzynarodowej studentów o 
szczególnych potrzebach, w trudnej sytuacji ekonomicznej, pochodzących z 
nieuprzywilejowanych środowisk

b) Opracowanie działań mających na celu zwiększenie udziału kobiet w projekcie 
Universeh oraz ich zainteresowania naukami o kosmosie

c) Opracowanie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania naukami o 
kosmosie licealistów, realizacja działań dla szkół średnich w obszarze zw. z promocją
nauk o kosmosie

d) wsparcie bieżącej realizacji projektu w obszarze inkluzywności w tym m.in. 
prowadzenie dokumentacji projektowej, organizacja spotkań zespołowych, 
koordynowanie zespołu studenckiego, prace merytoryczne zw. z przygotowaniem 
raportów i strategii, pomoc w przygotowywaniu wymaganych raportów okresowych.

e) Obecność na spotkaniach projektowych 3 razy w tygodniu w biurze projektu na 
terenie AGH w godzinach pracy biura między 8.00-16.00
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f) Udział w spotkaniach zespołu całego projektu, zespołu ds. inkluzywności oraz innych 
zespołów roboczych w tym także w razie potrzeby w spotkaniach zagranicznych, 
spotkania prowadzone w języku angielskim

g) Wsparcie procesu ewaluacji projektu

h) Przygotowywanie dokumentacji zadań w języku angielskim.

2. WYMAGANIA :

1. wykształcenie wyższe,

2. wysokie kompetencje komunikacyjne 

3. umiejętność prowadzenia przeglądu literatury i sporządzania wniosków z badań 
społecznych

4. podstawowa wiedza nt. problematyki inkluzywności i różnorodności

5. doświadczenie w pracy w środowisku akademickim

4. OCENA OFERT

1. Kwota oferty -60%
2. wykształcenie wyższe z zakresu socjologii, -10% 
3. minimum dwie publikacje naukowe w dziedzinie nauk społecznych o punktacji 20 

punktów określonych przez MNiSW -25%
4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, potwierdzoną 

certyfikatem na poziomie minimum B2 – 5%

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.10.2021

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego
przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były 
podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
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w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione. 

Oferta powinna zawierać:

1) dane wykonawcy,
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich 
kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do 
siedziby Zamawiającego,
3) termin realizacji zamówienia,

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
ctk@agh.edu.pl. lub przesłana na nr fax: (12) …-…………………… lub też dostarczona w formie 
pisemnej na adres: al. A. Mickiewicza …-……………………… do dnia 04.05.2021 r. do godziny 
12.00. Dodatkowych informacji udziela Anna Inglot pod numerem telefonu +48885952913 
oraz adresem email: ainglot@agh.edu.pl
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                                                                                                                   Część II

Akademia Górniczo-Hutnicza 

im. Stanisława Staszica w Krakowie

OFERTA CENOWA:

nazwa wykonawcy.............................................................................................................

adres wykonawcy..............................................................................................................

Tel./Fax/e-mail: ...............................................................................................................

NIP / PESEL      .................................................................................................................

nr rachunku bankowego......................................................................................................

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

Cenę netto.......................................zł (słownie złotych)

Podatek VAT......................................zł (słownie złotych)

Cenę brutto......................................zł (słownie złotych)

Wykształcenie wykonawcy bądź osoby którą dysponuje wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Publikacje naukowe w dziedzinie nauk społecznych wykonawcy bądź osoby którą dysponuje wykonawca:

1………………………………………………………………………………………………...

2………………………………………………………………………………………………….

Certyfikat znajomości j. Angielskiego

…………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Termin realizacji zamówienia..........................................................................

Miejscowość dnia........................... 

………………………………………………………………………
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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OŚWIADCZENIE

Wykonawca oświadcza, iż on lub osoba którą dysponuje posiada 

wykształcenie  wyższe, wysokie  kompetencje  komunikacyjne,  umiejętność  prowadzenia
przeglądu literatury i sporządzania wniosków z badań społecznych, podstawową wiedza nt.
problematyki  inkluzywności  i  różnorodności,  doświadczenie  w  pracy  w  środowisku
akademickim.

Miejscowość dnia........................... 

………………………………………………………………………
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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