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FORMULARZ OFERTOWY

1) DANE OFERENTA:

NAZWA OFERENTA: Jacek Łuczak Quality Progress

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ ul. Reymonta 5/4, 60-791 Poznań

TEL/FAX: 61 852 87 05 / 61 623 24 03

E-MAIL: office@qualityprogress.com pl

NIP 779-126-34-31

2) KRYTERIA DOSTĘPU:

a) Kryterium dostępu - kod A
Zrealizowanie przez oferenta w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty minimum 15 
wdrożeń systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, zakończonych 
pozytywnym wynikiem certyfikacji, przeprowadzonej przez niezależną jednostkę, potwierdzone 
stosownymi dokumentami (referencjami i/lub protokołami odbioru) od podmiotów, w których 
wdrożenie miało miejsce.

zakończonych pozytywnym wynikiem certyfikacji.
Wykaz 15 wdrożeń systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001,
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'■ Załącznik dołączony
Rok dopfęrty

.. .. Odbiorca usługi - nazwa potwierdzający
■¿ługr’ podmiotu realizację, usługi

7; dokumentu;

L

1 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Urząd Marszałkowski Referencje oraz
Województwa Kujawsko- wykaz JST biorących

Pomorskiego udział w projekcie
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

[na zlecenie Zamawiajqcego -
Urzqd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-
Pomorskiego]

2 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Starostwo Powiatowe w Referencje oraz
Aleksandrowie Kujawskim wykaz JST biorący

ul. Słowackiego 8 udział w projekcie
87-700 Aleksandrów Kujawski

ch

163/11 pt: "Orie 
troli Jakości" w

___

1 Dotyczy projektu o numerze P0KL 04.01 01-00- 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kon

cii
ntacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie'v^yvy£sze.P! 
spółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra

jŁua 
łWfe
nach

Europejskiego Funduszu Społecznego St
ro

na
 1

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

mailto:office@qualityprogress.com


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

[na zlecenie Zamawiajgcego - 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego]

3 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Starostwo Powiatowe w 
Brodnicy 

ul. Kamionka 18, 
87-300 Brodnica 

[na zlecenie Zamawiajgcego -
Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie

4 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Starostwo Powiatowe w 
Bydgoszczy

ul Konarskiego 1 - 3 
85 - 066 Bydgoszcz 

[na zlecenie Zamawiającego - 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-
Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie

5 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Starostwo Powiatowe w 
Chełmnie 

ul. Harcerska 1, 
86-200 Chełmno 

[na zlecenie Zamawiającego - 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie

6 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Starostwo Powiatowe w 
Golubiu- Dobrzynie 

ul Plac 1000-lecia 25 
87-400 Golub-Dobrzyń 

[na zlecenie Zamawiającego - 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie

7 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Starostwo Powiatowe w 
Inowrocławiu 

ul. Roosevelta 36/38 
88-100 Inowrocław 

[na zlecenie Zamawiającego - 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-
Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie

8 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Starostwo Powiatowe w 
Mogilnie 

ul. Narutowicza 1 
88-300 Mogilno 

[na zlecenie Zamawiającego - 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie

9 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej |

2009-2010 Starostwo Powiatowe w 
Sępólnie Krajeńskim 
ul. T Kościuszki 11 

89-400 Sępólno Krajeńskie

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie 
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przez niezależną jednostkę [na zlecenie Zamawiajgcego - 
Urzqd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego]

10 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Starostwo Powiatowe w 
Toruniu 

ul. Towarowa 4-6 
87-100 Toruń 

[na zlecenie Zamawiajgcego - 
Urzqd Marszałkowski

Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie

11 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Starostwo Powiatowe w Tucholi 
ul Pocztowa 7 

89-500 Tuchola 
[na zlecenie Zamawiajgcego - 

Urzqd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie

12 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Starostwo Powiatowe w 
Wąbrzeźnie 

ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno 

[na zlecenie Zamawiajgcego - 
Urzqd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie

13 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę

2009-2010 Starostwo Powiatowe we 
Włocławku 

ul. Cyganka 28 
87-800 Włocławek 

[na zlecenie Zamawiajgcego - 
Urzqd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie

14 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Urząd Miasta i Gminy Łasin 
ul. Radzyńska 2, 

86-320 Łasin 
[na zlecenie Zamawiajgcego - 

Urzqd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie

15 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 
zakończone pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Urząd Miasta Chełmża 
ul Hallera 2 

87-140 Chełmża 
[na zlecenie Zamawiajgcego - 

Urzgd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST biorących 
udział w projekcie

b) Kryterium dostępu - kod B dA ab jnż'jfcxŁuC2aR

Oddelegowanie do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego minimum 3-osoobW^^od®^błu 
konsultantów, z których każdy posiada wykształcenie wyższe potwierdzone kopią dyplomu.

Wykaz osób tworzących zespół konsultantów mający realizować przedmiot zapytania ofertowego.
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Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie

Załącznik dołączony do 
oferty potwierdzający 
wykształcenie - nazwa 

dokumentuj
1 Jacek Łuczak 2009

doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie 
Towaroznawstwa, specjalność: zarządzanie jakością;
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
1997
dr nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, 
specjalność: zarządzanie jakością; Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu.
Temat pracy doktorskiej: Zapewnienie jakości dostaw 
w systemie jakości przedsiębiorstwa przemysłowego. 
1994
Wyższe - magister inżynier nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kopia dyplomu 
habilitacyjnego

Kopia dyplomu 
ukończenia studiów

2
Aleksander Murawski

Wyższe - magister inżynier nauk ekonomicznych 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Specjalność: Zarządzanie jakością

Kopia dyplomu 
ukończenia studiów

3
Grzegorz Tomaszewski

Wyższe - magister inżynier nauk ekonomicznych 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Specjalność: Zarządzanie jakością

Kopia dyplomu 
ukończenia studiów

c) Kryterium dostępu - kod C
Zrealizowanie przez przynajmniej jedną osobę z powyższego zespołu minimum jednego wdrożenia 
systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 w szkole wyższej, 
zakończonego pozytywnym wynikiem certyfikacji, przeprowadzonej przez niezależną jednostkę 
potwierdzone stosownymi dokumentami (referencjami i/lub protokołami odbioru) od podmiotu, 
w którym wdrożenie miało miejsce.
Wskazana poniżej usługa może być jedną z piętnastu usług wskazanych w kryterium A 
(powyżej).

Wskazanie szkoły wyższej, w której wdrożono system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami
normy ISO 9001 - wdrożenie zakończone pozytywnym wynikiem certyfikacji
.'iii '< ’

Lp;
•

Nazwa usługi Rok realizacji 
usługi

1 Wdrożenie 
Wdrożenie systemu 
zarządzania jakością 
zgodnego z 
wymaganiami normy 
ISO 9001, 
zakończone 
pozytywnym 
wynikiem certyfikacji 
przeprowadzonej 
przez niezależną 
jednostkę.

2000-2001

Nazwa szkoły wyższej

Załącznik dołączony do oferty 
potwierdzający współpracę ze 

szkołą wyższą - nazwa 
dokumentu.

Akademia Ekonomiczna w Referencje dla Jacka Łuczaka
Poznaniu (obecnie Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu)

dr hl b ida J;
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d) Kryterium dostępu - kod D
Minimum jedna osoba z powyższego zespołu powinna posiadać doświadczenie z pracy w szkole 
wyższej (dobra znajomość specyfiki funkcjonowania szkoły wyższej) potwierdzone pisemnym 
oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, stanowiska i formy zatrudnienia.

Poprzez określenie „doświadczenie z pracy w szkole wyższej" Zamawiający rozumie fakt: 
zatrudnienie w szkole wyższej na stanowisku kierowniczym, administracyjnym, naukowo- 
dydaktycznym lub dydaktycznym (na podstawie umów o pracę lub/i umów cywilno-prawnych).

Wskazanie osoby, z zespołu konsultantów, i szkoły wyższej w której ta osoba pracowała/pracuje.

Lp.
Imię i;

nazwisko
■if r.. '

Nazwa szkoły 
wyższej
? '■ ■■■

■

Stanowisko pracy
: i < ' F •. .

¡ . A ■

Forma 
zatrudnienia.

■ - -T ¡ L .

V . ' i . .t •; .. : '

OŚWIADCZENIE osoby 
wskazanej w niniejszej tabeli.:

■ ''■■Z.’.'.- ’

1 Jacek Łuczak Uniwersytet 
Ekonomiczny 
w Poznaniu 
(wcześniej 
Akademia 
Ekonomiczna 
w Poznaniu)

Profesor 
nadzwyczajny w 

Katedrze 
Znormalizowanych 

Systemów 
Zarządzania

Umowa o pracę Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

............................................ 
czytelny podpis 
oświadczajc; cego 
18.12.2012, Poznań

data i miejsce złożenia 
podpisu

e) Kryterium dostępu - kod E
Minimum jedna osoba z powyższego zespołu, która prowadzić będzie szkolenia i warsztaty musi 
wykazać przeprowadzenie, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty, co najmniej 30 
szkoleń z zakresu zarządzania jakością, w tym z zakresu wymagań normy ISO 9001, audytowania 
i wdrażania systemu zarzadzania jakością (potwierdzone oświadczeniem wraz z podaniem tematu 
szkolenia/warsztatu, czasu ich realizacji i nazw podmiotów, dla których były one prowadzone).

Wykaz 30 szkoleń/warsztatów spełniających kryteria zapytania ofertowego zrealizowanych przez 
członka zespołu konsultantów Oferenta.

1P-:
. ............ : ■ .. . ,,

Temat szkolenia/warsztatu
j/ii” ■ ' ’ • -- > ■ ■;

-■ . .."7 r'"¡ T
Czas realizacji Odbiorca usługi - nazwa 

podmiotu
1 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością 

zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009
03-04 11 2011 Urząd Miasta Poznania

2 Szkolenie z zakresu wymagań systemu zarządzania 

jakością zgodnego z ISO 9001
31 03-01 04 2009 Urząd Miasta Poznania

3 Kultura Organizacji Total Quality Management 06.02 2012 Nordenia Sp. zo o. 
obecnie Mondi Sp. z o.o.

4 Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu 
zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, PN 18001

21-22 02.2011 TPV DisplaysSp zoo

5 Szkolenie dla kierownictwa z zakresu systemu 
zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

31 07 2009 Urząd Marszałkowski WoiewództvfcŁ?unr 

Kujawsko Pomorskiego f>r hab in
6 Szkolenie dla kierownictwa z zakresu systemu 

zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001
31 08 2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowiaśck; 

Kujawskim
7 Szkolenie dla kierownictwa z zakresu systemu 03 08 2009 Sta rostw ej Ppwibtdwe-W' Mogilnie
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zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

8 Szkolenie dla kierownictwa z zakresu systemu 
zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

04 08 2009 Starostwo Powiatowe w Toruniu

9 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 
zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008

09-10 09 2009 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

10 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 

zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008
02-03.09 2009 Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko Pomorskiego
11 Podstawy zarządzania procesowego w oparciu o system 

zarządzania jakością
27-28 08.2009 BNP Paribas Fortis

12 Podstawy zarządzania procesowego w oparciu o system 

zarządzania jakością
26-27 11.2009 BNP Paribas Fortis

13 Szkolenie dla kierownictwa z zakresu systemu 
zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

08.04 2010 Urząd Miasta i Gminy Dębno

14 Podstawy zarządzania procesowego w oparciu o system 
zarządzania jakością

16-17 12.2010 BNP Paribas Fortis

15 Podstawy zarządzania procesowego w oparciu o system 
zarządzania jakością

25-26 11 2010 BNP Paribas Fortis

16 Podstawy zarządzania procesowego w oparciu o system 
zarządzania jakością

01-02 07 2010 BNP Paribas Fortis

17 Podstawy zarządzania procesowego w oparciu o system 

zarządzania jakością
27-28 05 2010 BNP Paribas Fortis

18 Podstawy zarządzania procesowego w oparciu o system 

zarządzania jakością
26-27 04 2010 BNP Paribas Fortis

19 Dostosowanie systemu zarządzania jakością do 
wymagań PN-EN ISO 9001:2009

03 11.2010 Wielkopolski Urząd Wojewódzki

20 System zarządzania jakością i system przeciwdziałania 

zagrożeniom korupcyjnym
05 10.2010 Wielkopolski Urząd Wojewódzki

21 Podstawy zarządzania procesowego w oparciu o system 

zarządzania jakością
11-12 02 2010 BNP Paribas Fortis

22 Zarządzanie ryzykiem w ramach systemu zarządzania 
jakością

10 04 2012 Arjohuntleigh Polska Sp. zoo

23 Zarządzanie ryzykiem w ramach systemu zarządzania 
jakością

11 04.2012 Arjohuntleigh Polska Sp z o o

24 Zarządzanie ryzykiem w ramach systemu zarządzania 

jakością
16 04 2012 Arjohuntleigh Polska Sp z o o

25 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych SZJ zgodnego z 

ISO 9001
04 09 2009 Starostwo Powiatowe w Toruniu

26 Warsztaty z zakresu zarządzania procesowego w oparciu 

o ISO 9001
24-25 03 2009 Wielkopolski Urząd Wojewódzki

27 Warsztaty z zakresu zarządzania procesowego w oparciu 

o ISO 9001
26-27 03 2009 Wielkopolski Urząd Wojewódzki

28 Warsztaty z zakresu zarządzania procesowego w oparciu 

o ISO 9001
02-03.04 2009 Wielkopolski Urząd Wojewódzki

29 Warsztaty z zakresu zarządzania procesowego w oparciu 

o ISO 9001
07-08.04 2009 Wielkopolski Urząd Wojewódzki

30 Warsztaty z zakresu zarządzania procesowego w oparciu 

o ISO 9001
21-22 04 2009 Wielkopolski Urząd Wojewódzki

31 Warsztaty z zakresu zarządzania procesowego w oparciu 

o ISO 9001
23-24 04 2009 Wielkopolski Urząd Wojewódzki

32 Szkolenie z zakresu systemu zarządzania jakością 
zgodnego z ISO 9001 dla pracowników wydziału 

Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu

13 12.2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

33 Szkolenie z zakresu wymagań SZJ zgodnego z ISO 9001 16.01 2012 PUPTip-Topol sp z o o

34 Szkolenie warsztatowe z zakresu zarządzania jakością 11.06 2009 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w 

Warszawie

Oświadczam, iż dane dotyczącego mojego doświadczenia z realizacji szkoleń/ 
w niniejszej tabeli sq zgodne z prawdą.

Jacek Łuczak
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data i miejsce złożenia podpisu

LP- Temat szkolenia/warsztatu Czas realizacji Odbiorca usługi - nazwa 
podmiotu : .

1 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 12 04 2010 Urząd Miejski w Dębnie

2 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 13 04 2010 Urząd Miejski w Dębnie

3 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 29 04 2010 Urząd Miejski w Dębnie

4 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 10.08 2009 Starostwo Powiatowe w Brodnicy

5 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 02.12 2009 Starostwo Powiatowe w Brodnicy

6 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 06.01 2009 Starostwo Powiatowe w Brodnicy

7 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 13 01 2009 Starostwo Powiatowe w Brodnicy

8 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 13.11 2009 Starostwo Powiatowe w Mogilnie

9 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 19 11 2009 Starostwo Powiatowe w Mogilnie

10 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 24 11 2009 Starostwo Powiatowe w Mogilnie

11 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 08 Ol 2010 Starostwo Powiatowe w Świeciu

12 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 15 01 2010 Starostwo Powiatowe w Świeciu

13 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 25 01 2010 Starostwo Powiatowe w Świeciu

14 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 07 08 2009 Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

15 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 03.11 2009 Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

16 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 22.12 2009 Urząd Miasta i Gminy wŁasinie

17 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 03 02 2010 Urząd Miasta i Gminy wŁasinie

18 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 

zarządzania jakością wg ISO 9001
10 09 2010 Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

19 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 

zarządzania jakością wg ISO 9001
16.09 2010 Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

20 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 
zarządzania jakością wg ISO 9001

17 09 2010 Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

21 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 

zarządzania jakością wg ISO 9001
19 0 2 2010 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

22 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 

zarządzania jakością wg ISO 9001
04 02 2010 Starostwo Powiatowe w Brodnicy

23 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 
zarządzania jakością wg ISO 9001

26 11-27 11 2009 Urząd Miasta Poznania

24 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 
zarządzania jakością wg ISO 9001

01 02 2010 Starostwo Powiatowe w Mogilnie

25 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 
zarządzania jakością wg ISO 9001

13.09 2010 Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

26 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 
zarządzania jakością wg ISO 9001

14 09 2010 Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

27 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 
zarządzania jakością wg ISO 9001

15 09.2010 Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

28 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 
zarządzania jakością wg ISO 9001

23 02 2010 Starostwo Powiatowe w Toruniu

29 Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu 

zarządzania jakością wg ISO 9001
19 11 2010 MOPR w Poznaniu

i

30 Auditor wewnętrzny systemu zarzadzania jakością 
zgodnego z ISO 9001:2008

02-03 09 2010 Bank Zachodni WBK 1
i

31 Auditor wewnętrzny systemu zarzadzania jakością 

zgodnego z ISO 9001:2008
17-18 11 2010 Bank Zachodni WBK

32 Doskonalenie systemu zarządzania jakością 16 12 2010 Urząd Miasta Poznania

33 Doskonalenie warsztatu auditorów 03-04 2011 Urząd Miasta Poznania
1

34 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008
29.01.2009 Grontmij Sp z o o

35 Auditor wewnętrzny SZJ ISO 9001:2008 10-11 08 2010 BM Polska Sp z o o

36 Nowelizacja normy ISO 9001:2008 13 08.2010 BM Polska Sp zoo

37 Warsztaty doskonalące dla auditorów systemu 30-31.08 2011 Starostwo Powiatowe w Złotoryi 
---------------------- ?rog i1 flps ----------------- St
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zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009

38 Wprowadzenie do wymagań normy PN-EN 9001:2009 29 06 2012 Urząd Gminy Czernica

Oświadczam, iż dane dotyczącego mojego doświadczenia z realizacji szkoleń/warsztatów wskazanych 
w niniejszej tabeli są zgodne z prawdą.

Aleksander Murawski n n fw .(

czytelny podpis oświadcźdjącego

18.12.2012, Poznań

data i miejsce złożenia podpisu

.u czak

Lp. Temat szkolenia/warsztatu Czas realizacji Odbiorca usługi - nazwa 
podmiotu

i Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 06 04 2010 Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

2 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 21 05.2010 Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

3 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 25 05 2010 Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

4 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 28.05.2010 Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

5 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 07 04.2010 Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

6 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 24.05 2010 Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

7 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 26 05.2010 Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

8 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 27 05 2010 Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

9 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 13 08.2009 Starostwo Powiatowe w Golubiu- 
Dobrzyniu

10 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 2109.2009 Starostwo Powiatowe w Golubiu- 

Dobrzyniu

11 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 22 09.2009 Starostwo Powiatowe w Golubiu- 
Dobrzyniu

12 Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001 03 02.2010 Starostwo Powiatowe w Golubiu- 

Dobrzyniu

13 Szkolenie dla pełnomocników ds. systemu zarzadzania 

jakością
13 04 2010 Urząd Miejski w Choszcznie

14 Szkolenie dla pełnomocników ds. systemu zarzadzania 
jakością

16 04 2010 Urząd Miejski w Barlinku

15 Szkolenie dla pełnomocników ds systemu zarzadzania 
jakością

09 04.2010 Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

16 Szkolenie dla pełnomocników ds systemu zarzadzania 

jakością
11 08 2009 Urząd Gminy i Miasta Lubraniec

17 Szkolenie dla pełnomocników ds. systemu zarzadzania 
jakością

26 08 2009 Urząd Gminy i Miasta Lubraniec

18 Szkolenie dla pełnomocników ds systemu zarzadzania 

jakością
15 04 2010 Urząd Gminy Warnice

19 Szkolenie dla pełnomocników ds systemu zarzadzania 
jakością

05 04 2010 Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

20 Szkolenie dla pełnomocników ds systemu zarzadzania 

jakością
03 11 2009 Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

21 Szkolenie dla pełnomocników ds systemu zarzadzania 
jakością

22 12 2009 Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

22 Wprowadzenie do wymagań normy PN-EN 9001:2009 05 01 2012 Starostwo Powiatowe w Wołowie

23 Wprowadzenie do wymagań normy PN-EN 9001:2009 16 02 2012 Starostwo Powiatowe w Wołowie

24 Wprowadzenie do wymagań normy PN-EN 9001:2009 17 02 2012 Starostwo Powiatowe w Wołowie

25 Wprowadzenie do wymagań normy PN-EN 9001:2009 16 .03 2012 Starostwo Powiatowe w Wołowie

26 Wprowadzenie do wymagań normy PN-EN 9001:2009 23 03 2012 Starostwo Powiatowe w Wołowie

27 Wprowadzenie do wymagań normy PN-EN 9001:2009 26 03 2012 Starostwo Powiatowe w Wołowie

28 Wprowadzenie do wymagań normy PN-EN 9001:2009 27 03 2012 Starostwo Powiatowe w Wołowie^ 
■ <->.  Orr-ni-r-SR )
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29 Pełnomocnik ds. Systemu zarządzania jakością 12 12.2011 Universum Spółdzielnia Pracy

30 ISO 9001:2008 - Szkolenie Audytorów Wewnętrznych 29-30 03 2010 1 Urząd Skarbowy w Poznaniu

31 Warsztaty doskonalące dla pełnomocników SZJ wg PN-EN 

ISO 9001:2009
06-07 06 2011 Urząd Gminy Czernica

Urząd Miasta Siechnice 

Urząd Gminy Kostomłoty 
Starostwo Powiatowe w Wołowie

32 Auditor wewnętrzny SZJ i SPZK 12 10 2011 Główny Inspektorat Sanitarny

33 Pełnomocnik ds Systemu zarządzania jakością 23-24 02.2012 

i 09.03.2012

Urząd Miasta Łodzi

34 Warsztaty doskonalące dla pełnomocników systemu 
zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009

30-31 08 2012 Urząd Gminy Czernica 
Urząd Miasta Siechnice 

Urząd Gminy Kostomłoty 

Starostwo Powiatowe w Wołowie

Oświadczam, iż dane dotyczącego mojego doświadczenia z realizacji szkoleń/warsztatów wskazanych 
w niniejszej tabeli sq zgodne z prawdq. -----

Grzegorz Tomaszewski / / , z
....

j czytelny podpis ośwladczajqcego

18.12.2012, Poznań

data i miejsce złożenia podpisu
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3) KRYTERIA OCENY:

a) Kryterium oceny - kryterium Ip.l - CENA (C)
UWAGA - wycena musi uwzględniać wszystkie aspekty wskazane w punkcie 2 zapytania 
ofertowego (opis przedmiotu zamówienia).

Tabela wyceny elementów składowych przedmiotu zapytania ofertowego - z podaniem łącznej 
ceny brutto realizacji całego przedmiotu zapytania ofertowego.

właściciel '

Poż.
-i '' . ...Ł

. ... .. .. . .. .. . .... _

Działanie CENA (KWOTY BRUTTO)
Ł '' •. ■ •T.iT;'

1 Przeprowadzenie audytu zerowego 7 500,00 zł

2 Weryfikacja planu i harmonogramu wdrożenia ISO 9001 2 000,00 zł

3 Indywidualne szkolenie z zakresu ISO 9001 dla pełnomocnika 
Rektora ds. jakości kształcenia.

3 000,00 zł

4 Szkolenie dla grupy roboczej z zakresu interpretacji wymagań 
ISO 9001

1 500,00 zł

5 Szkolenie dla grupy roboczej z zakresu podejścia procesowego 
w ISO 9001.

1 500,00 zł

6 Szkolenie dla grupy roboczej z zakresu dokumentacji w ISO 
9001

1 500,00 zł

7 Szkolenie dla audytorów WSL z zakresu przygotowania, 
przeprowadzenia auditu i działań poauditowych

3 000,00 zł

8 Opracowanie Księgi Jakości zgodnej z normą ISO 9001 oraz 
wdrażanym Modelem Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości

4 500,00 zł

9 Opracowanie procedury nadzorowania dokumentacji 2 200,00 zł

10 Opracowanie procedury nadzoru nad zapisami 2 200,00 zł

11 Opracowanie procedury postępowanie z niezgodnościami 2 200,00 zł

12 Opracowanie procedury działań korygujących 2 200,00 zł

13 Opracowanie procedury działań zapobiegawczych 2 200,00 zł

14 Warsztaty szkoleniowe dla właścicieli i uczestników procesów 6 000,00 zł

15 Madzór zewnętrznego audytora nad pracą audytorów WSL 10 000,00 zł

16 Madzór i wsparcie zewnętrznego audytora
a/ zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań poauditowych

10 000,00 zł

17 i
s
szkolenie dla grupy roboczej przygotowujące do certyfikacji 
ystemu

1 500,00 zł

18 Joradztwo w wyborze jednostki certyfikującej 6 000,00 zł

cektućzak 
dyrektor
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■ '■....................... ... '. ■■

ŁĄCZNA CENA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - 
CENA (C) (KWOTA BRUTTO)

....... - •
v-. ■

' ' ’ : • - . ; ■ ¡1
1 ' . ' :■

• . ' ■' • s - • .

69 000,00 zł
• ' V ' ''"••‘u • ■- »'•

(suma kwot.z trzeciej kolumny 
niniejszej tabeli)

b) Kryterium oceny - kryterium lp.2 - (LW)
Liczba zrealizowanych przez oferenta projektów wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego 
z wymaganiami normy ISO 9001 w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty (ponad 
wymagane w kryterium dostępu - kod A) zakończonych pozytywnym wynikiem certyfikacji, 
przeprowadzonej przez niezależną jednostkę potwierdzone stosownymi dokumentami 
(referencjami i/lub protokołami odbioru) od podmiotów, w których wdrożenie miało miejsce. (LW)

Nie mogą to być usługi już wskazane w kryterium dostępu A.
Wykaz wdrożeń systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, 
zakończonych pozytywnym wynikiem certyfikacji.

. . " A -

1. -■ • •

Lp.

■' ' ■ '' .
; ' Sf • ' « ‘ '

• i.’IŁ ■';;'-= ' '■ •:

Nazwa usługi
i ? ; ‘ ' '
Tl ' ■■■' : . :' ; T;

‘ ■ '■

■
R°k 

realizacji 
usługi

■ 1 .

• ż ■ ' ■ • b ET „ .

- • . ■ ' ■■ : .7 , •••"*'■■■■■ .i! / * -.......
' ■-

. ■ . ■ • : ' f-ni- : • ■.
Odbiorca usługi - nazwa podmiotu

U : • ;i- . '
‘ ; A < :: :■ ■ ■ • • '. -r

■. - ‘ : • ' : • :

/Załącznik 
dołączony do 

oferty 
potwierdzający 
realizację usługi 
v - nazwa - 

.... dokumentu..
1. Wdrożenie systemu zarządzania 

jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Urząd Gminy Koronowo 
Plac Zwycięstwa 

186-010 Koronowo 
(na zlecenie Zamawiajgcego - 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST 

biorących udział 
w projekcie

2. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Urząd Gminy Kowalewo Pomorskie 
ul. Plac Wolności 1 

87-410 Kowalewo Pomorskie 
[na zlecenie Zamawiajgcego - 

Urzqd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST 

biorących udział 
w projekcie

3. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Starostwo Powiatowe w Świeciu 
ul Wojska Polskiego 173 

86-100 Świecie 
[na zlecenie Zamawiajgcego - 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST 

biorących udział 
w projekcie

4. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę

2009-2010 Urząd Gminy i Miasta Lubraniec 
ul. Brzeska 49, 

87-890 Lubraniec 
[na zlecenie Zamawiającego - 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST 

biorących udział 
w projekcie

5. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO

2009-2010 Urząd Gminy Pakość 
ul. Rynek 4,

Referencje oraz 
A wykayjST St

ro
na

 11

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

88-170 Pakość
[na zlecenie Zamawiającego - 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego]

biorących udział 
w projekcie

6. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2010 Urząd Gminy Solec Kujawski 
ul. 23 Stycznia 7 

86-050 Solec Kujawski 
[na zlecenie Zamawiającego - 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego]

Referencje oraz 
wykaz JST 

biorących udział 
w projekcie

7. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2010-2011 Fabryka Papieru Czerwonak Sp z 
0 0

ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak

Referencje

8. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2010-2011 Urząd Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce

Referencje

9. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2010-2011 Urząd Miejski w Dębnie 
74-400 Dębno 

ul. Piłsudskiego 5 
[na zlecenie Zamawiającego - 

Gmina Dębno]

Referencje

10. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2010-2011 Urząd Miejski Barlinek 
74-320 Barlinek, 

ul Niepodległości 20 
[na zlecenie Zamawiającego - 

Gmina Dębno]

Referencje

11. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2010-2011 Urząd Gminy Bierzwnik 
73-240 Bierzwnik, 

ul. Kopernika 2 
[na zlecenie Zamawiającego - 

Gmina Dębno]

Referencje

12. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2010-2011 Urząd Gminy Boleszkowice 
ul. Świerczewskiego 24 
74-407 Boleszkowice 

[na zlecenie Zamawiającego - 
Gmina Dębno]

Referencje

13. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2010-2011 Urząd Miejski w Choszcznie 
73-200 Choszczno, 

ul. Wolności 24 
[na zlecenie Zamawiającego - 

Gmina Dębno]

Referencje

14. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO

2010-2011 Urząd Gminy w Krzęcinie 
ul. Tylna 7

Referencie

di dyrektor
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9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

73-231 Krzęcin
[na zlecenie Zamawiajqcego - 

Gmina Dębno]

1

15 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2010-2011 Urząd Gminy Lubiszyn 
66-433 Lubiszyn, 

Plac Jedności Robotniczej 1 
[na zlecenie Zamawiajqcego - 

Gmina Dębno]

Referencje

16. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2010-2011 Urząd Miasta i Gminy Myślibórz 
74-300 Myślibórz, 

ul. Rynek im. Jana Pawła II1 
[na zlecenie Zamawiajqcego - 

Gmina Dębno]

Referencje

17 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2010-2011 Urząd Gminy Nowogródek 
Pomorski

74-304 Nowogródek Pomorski, 
ul. Adama Mickiewicza 15 

[na zlecenie Zamawiajqcego - 
Gmina Dębno]

Referencje

18. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2010-2011 Urząd Gminy Warnice 
74-201 Warnice, 

Warnice 66 
[na zlecenie Zamawiajqcego - 

Gmina Dębno]

Referencje

19. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2010-2011 Starostwo Powiatowe w 
Myśliborzu 

74-300 Myślibórz, 
ul. Marcinkowskiego 2 

[na zlecenie Zamawiajqcego - 
Gmina Dębno]

Referencje

20. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2009-2011 Uniwersum Spółdzielnia Pracy 
Ul. Woźna 15a 
61-777 Poznań

Referencje

21 Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2011 Neopta - Electronics Sp. z o.o. 
ul. Włodkowica 14 

60-334 Poznań

Referencje

22. Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością zgodnego z ISO 
9001:2008 zakończone 
pozytywnym wynikiem 

certyfikacji przeprowadzonej 
przez niezależną jednostkę.

2008-2009 Grontmij Polska Sp. z o o
Ul. Ziębicka 35 
60-164 Poznań

Referencje

।
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c) Kryterium oceny - kryterium lp.3 - (LU)
Liczba szkół wyższych, w których pracował/pracowali konsultant/konsultanci oferenta wchodzący 
w skład minimum 3 osobowego zespołu, który będzie realizować przedmiot zapytania ofertowego, 
potwierdzona pisemnym oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, stanowiska 
i formy zatrudnienia.
Poprzez określenie pracy w szkole wyższej Zamawiający rozumie fakt: zatrudnienie w szkole 
wyższej na stanowisku kierowniczym, administracyjnym, naukowo-dydaktycznym lub 
dydaktycznym (na podstawie umów o pracę iub/i umów cywilno-prawnych).

Jedną z podanych poniżej szkół wyższych może być już wskazana szkoła wyższa w kryterium D. 
Wykaz szkół wyższych, w których pracował/pracowali konsultant/konsultanci oferenta wchodzący 
w skład zespołu konsultantów.

bucihł/ tL

Lp imię i 
nazwisko

T ’ ' . \

- Nazwa szkoły
wyższej

:<r. ' 1 ,

Stanowisko pracy forma 
?! zatrudnienia

; ■■ ■■'■" .
. -■> ■

■ j j, . ' ■ i : _ - ■ ' - -'i?

OŚWIADCZENIE osoby wskazanej 
w niniejszej tabeli .?'■ .

1. Jacek 
Łuczak

Uniwersytet 
Ekonomiczny 

w Poznaniu 
(wcześniej 

Akademia 

Ekonomiczna 
w Poznaniu)

Pracownik naukowo- 
dydaktyczny, w tym m in

-Pełnienie funkcji kierownika 
Studium Podyplomowego: 
Zarządzania jakością w świetle 

norm ISO serii 9000.2000.

Zarządzania jakością w świetle 

norm ISO serii 9000:2000 dla 
administracji publicznej

-Pełnienie funkcji Pełnomocnika 

ds Systemu Zarządzania 
Jakością

-Prowadzenie badań 

naukowych w zakresie 
zarządzania jakością

-Prowadzenie wykładów, 

seminariów

-Sprawowanie opieki 
promotorskiej dla słuchaczy 
studiów doktoranckich 

podyplomowych, magisterskich 

i licencjackich
-Pełnienie funkcji Pełnomocnika 
dziekana WT ds. projektów 

międzynarodowych
-Pełnienie funkcji Pełnomocnika 
dziekana ds pozyskiwania 
funduszy UE

-Pełnienie funkcji 

Przewodniczącego komisji 
senackiej ds Statutowo 

regulaminowych
-Pełnienie funkcji członka 
komisji doktorskich i 
habilitacyjnych

Zajmowane stanowiska:
1994 -2006 asystent
2006 - 2010 adiunkt
06.2010 - obecnie profesor 

nadzwyczajny UEP

Umowa o pracę Oświc 
doświ 

w nin.

czyter 
18.12

data /

dczam, iż dane dotyczącego mojego 

adczenia z pracy w szkole wyższej wskazane 
ejszeLtabeli są zgodne z prawdą

)/ podpis yiwiadczającego

2012 r, P< >znań

miejsce złożenia podpisu

2 Jacek
Łuczak

Wyższa Szkoła 
Bankowa w 

Poznaniu

Pracownik dydaktyczny 
Współpraca w zakresie 

przygotowania i 
przeprowadzenia szkoleń oraz

Umowa 
cywilnoprawna

Oświadczam, iż dane dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy w szkole wyższej wskazane 

w niniejszej tabeli są zgodne z prawdą
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zajęć dot modułu zarządzania 
jakością w ramach studiów MBA 
w Wyższej Szkole Bankowej w 

Poznaniu
2007- obecnie

czyle/ny podpi.} 

18 12 2012 r,

data i miejsce zł

tświadczającego 
aznań

lżenia podpisu

3 Jacek
Łuczak

Wyższa Szkoła 
Logistyki w 

Poznaniu

Stanowisko administracyjne 
Współpraca w zakresie 

opracowania modelu systemu 
zarządzania jakością dla Wyższej 
Szkoły Logistyki w Poznaniu 

2012

Umowa 
cywilnoprawna

Oświc 
dośw 

wnin

czytel 
18 12

data /

idczam, iż dane dotyczącego mojego 
adczenia z pracy w szkole wyższej wskazane 
Sjszej tabeli sq zgodne z prawdq

iy podpis oświadczającego
£012 r., Pozrrań

miejsce złożenia podpisu

4. Jacek
Łuczak

Szkoła Wyższa 
Psychologii 

Społecznej w 
Warszawie

Stanowisko administracyjne 
Współpraca w zakresie 

opracowania modelu systemu 
zarządzania jakością dla Szkoły 

Wyższej Psychologii Społecznej w 

Warszawie, oraz przygotowanie i 
przeprowadzenie szkoleń i 
warsztatów z zakresu SZJ 

maj 2009 - czerwiec 2009

Umowa 
cywilnoprawna

Oświa 
doświ 

w nini

czyteli 

18.12

data i

dczam, iż dane dotyczgcego mojego 
adczenia z pracy w szkole wyższej wskazane 
eiszej tabeli.sq zgodne z prawdg

i' podpis oświadczającego

2D12 r, Poznań

miejsce złożenia podpisu

5 Jacek
Łuczak

Szkoła Wyższa 
Psychologii 

Społecznej w 
Warszawie

Stanowisko administracyjne 

Wdrażanie modeli systemów 
zarządzania jakością w Szkole 

Wyższej Psychologii Społecznej w 

Warszawie (model dot. 
finansów, model dot. 

zarządzania kadrami, model dot 
infrastruktury, model dot jakości 
kształcenia) 

listopad 2012- obecnie

Umowa 
cywilnoprawna

Oświa 
doświt 

w ninit

.... f 

czytelr 

18 12.

data i

dczam, iż d 
tdczenio z 

ijKzej tabei

j ■ podpis o 

3)12 r.,Po

miejsce zło

ane dotyczgcego mojego

trący w szkole wyższej wskazane 

są zgodne z prawdą

‘wiadczającego

nań

źenia podpisu

6 Jacek
Łuczak

Wyższa Szkoła 

nauk 
Humanistycznych 
i Dziennikarstwa 

w Poznaniu

Stanowisko administracyjne 
Wdrażanie modeli systemów 
zarządzania jakością w Wyższej 

Szkole Nauk Humanistycznych i 

Dziennikarstwa w Poznaniu 
(model dot finansów, model 
dot zarządzania kadrami, model 
dot infrastruktury, model dot 

jakości kształcenia) 
listopad 2012 - obecnie

Umowa 
cywilnoprawna

Oświat 

doświa 

w ninie

czytelń 
18 12;

data i r

fczam, iż dane dotyczgcego mojego 

dczenia z pracy w szkole wyższej wskazane 
'szej tabeli sją zgodne z prawdą

podpis oświadczającego

.£12 r, Poznań

niejsce złożenia podpisu

7. Jacek 
Łuczak

Szkoła Główna 

Handlowa w 

Warszawie

Pracownik dydaktyczny 
Prowadzenie wykładów 

Zarządzanie procesowe na 
studiach podyplomowych 
2009-obecnie

Umowa 
cywilnoprawna

Oświaa 
doświa 

w ninie, 

i 
A 

czytelń 
1812.1

data i n

czam, iż dc 
dczenia z p 
^zej tabeli

'podpis oś 

312 r., Poz

Tiejsce złóż

me dotyczącego mojego 
racy w szkole wyższej wskazane 

są zgodne z prawdą

wiadczającego

lań

enia podpisu

8. Jacek
Łuczak

Centrum 
Francusko- 

Polskich Studiów 

w zakresie 
Zarządzania w 

Poznaniu

Pracownik dydaktyczny 
Współpraca w zakresie 

przygotowania i 
przeprowadzenia szkoleń oraz 
zajęć dot modułu zarządzania 
jakością w ramach studiów MBA 

w Centrum Francusko-Polskich 
Studiów w zakresie Zarządzania 

w Poznaniu 
2009-obecnie

Umowa 
cywilnoprawna

Oświad 
doświat 

w nin>

czytel j 

1812.p

data i rr

czam, iż dane dotyczgcego mojego 
jeżenia z pracy w szkole wyższej wskazane 
szej tabelisą zgodne z prawdg

podpis oświadczającego

□12 r, Pognań

iejsce złożenia podpisu

9 Jacek 
Łuczak

Wyższa Szkoła 

Zarządzania i 
Bankowości w 

Poznaniu

Pracownik dydaktyczny 

1994
Umowa 

cywilnoprawna
Oświadczam, iż da 
doświadczenia z pr

czytelrw podpis oś

18.12.2012 r., Poz

ne dotyczącego mojego 

acy w szkole wyższej wskazane 
q zgodne z prawdg

vladczajqcega
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JnżyJaj

data i miejsce złożenia podpisu

10 Jacek
Łuczak

Wielkopolska 
Szkoła Biznesu -

Biuro 
Konsultingowe 
Fundacji „Kadry 

dla Wielkopolski"

Stanowisko administracyjne 
Współudział w opracowaniu i 

wdrożeniu SZJ zgodnego z ISO 

9002 wTFP Sp z o o 
kwiecień 1997

Umowa 
cywilnoprawna

Oświ 
dośw 

w nir

czytc 
18 li

data

adczam, Zz 

iadczenia 
iejszeńtab

ny podpis 
2012 r, F

miejsce z

dane dotyczącego mojego

z pracy w szkole wyższej wskazane 
eli są zgodne z prawdą

< tiwiadczającego 

rpnań

łożenia podpisu

11 Jacek

Łuczak

Technical 
University of 

Prague, Czechy

Pracownik dydaktyczny 
Prowadzenie wykładów z zakresu 

zarządzania jakością w ramach 

programu Erasmus -Technical 
University of Prague, Czechy 

listopad 2012

Umowa o pracę 
zUEP

Oświ 
dośw 

wm

czyt • 
18 11

adczam, iż 
iadczenia 
iejszej tał.

ny podpis
2012 r, i’

data i

dane dotyczącego mojego 

pracy w szkole wyższej wskazane 
di^sąz^dne z prawdą

oświadczającego
oznań

miejsce złożenia podpisu

12 Jacek

Łuczak
Kyiv National 
University of 

Trade Economics, 

Ukraina

Pracownik dydaktyczny 
Prowadzenie wykładów z zakresu 

zarządzania jakością w ramach 

programu Erasmus - Kyiv 
National University of Trade 

Economics, Ukraina 

marzec 2006, maj 2007, styczeń 
2009, luty 2011

Umowa o pracę 
zUEP 

(wcześniej AEP)

Oświc 

dośw 
w nin

czytei 
1812

idczam, iż 

adczenia z 
fiszejtabz

■ y podpis * 

|oi2r,l

data Z

dane dotyczącego mojego 

pracy w szkole wyższej wskazane 
di są zgodne z prawdą

oświadczającego

oznań

miejsce złożenia podpisu

13 Jacek
Łuczak

La Laguna 
University, 
Hiszpania

Pracownik dydaktyczny 
Prowadzenie wykładów z zakresu 

zarządzania jakością w ramach 

programu Erasmus- La Laguna 
University, Hiszpania 
marzec 2011

Umowa o pracę 
zUEP

Oświa 
doświ 

wnini

czyteh 
18.12

dczam, iż 
adczenia z 

ejszej tabe

i] podpis £ 

2 )12 r., Pc

data i

dane dotyczącego mojego 
pracy w szkole wyższej wskazane 
li są zgodne z prawdą

iwiadczającego

znań

miejsce złożenia podpisu

14. Jacek 
Łuczak

Turku University 
of Applied 

Science, Finlandia

Pracownik dydaktyczny 
Prowadzenie wykładów z zakresu 

zarządzania jakością w ramach 
programu Erasmus-Turku 
University of Applied Science, 

Finlandia 
październik 2011

Umowa o pracę 
zUEP

Oświa 
doświt 
w nfni

czytelr 
18.12

dczam, iż 
idczenia z 
e&zej tabe

> podpis o 
2f)12 r, Po

data i

lane dotyczącego mojego

pracy w szkole wyższej wskazane 
li są zgddne z prawdą
i V

:wiadczającego

:nań

■niejsce złożenia podpisu

15 Jacek
Łuczak

Bucharest 

Academy of 
Economic Studies, 

Rumunia

Pracownik dydaktyczny
Udział w Konferencji naukowej z 
zakresu zarządzania jakością - 

Bucharest Academy of Economic 

Studies, Rumunia 
wrzesień 2010

Umowa o pracę 
zUEP

Oświadczam, iż o 

doświadczenia z 
w niniejszej tabe

czytelny podpis 1i
18.12.^012 r., Pi

data i r

ane dotyczącego mojego 
oracy w szkole wyższej wskazane 
X"" 

Iwiadczającego 
znań

niejsce złożenia podpisu

16. Jacek
Łuczak

Oulu Applied 

Science 
University, 
Finlandia

Pracownik dydaktyczny 
Prowadzenie wykładów z zakresu 

zarządzania jakością w ramach 

programu Erasmus - Oulu 
Applied Science University, 
Finlandia
listopad 2007, listopad 2009

Umowa o pracę 
zUEP 

(wcześniej AEP)

Oświadczam, iż d 

doświadczenia z / 
w niniejszej tabel

czytelny podpis o. 

18 12 4012 r, Poi

data i z?

ane dotyczącego mojego

iracy w szkole wyższej wskazane

Są zgodne z prawdą

JL..
Iwiadczającego

nań

...................
iiejsce złożenia podpisu

17 Jacek
Łuczak

Vilnius University, 

Litwa

Pracownik dydaktyczny 

Prowadzenie wykładów z zakresu 
zarządzania jakością w ramach 

programu Erasmus-Vilnius 

University, Litwa

Umowa o pracę 
z UEP 

(wcześniej AEP)

Oświadczam, 
doświadczeni 
w niniejszej tc

.....

iż dane dotyczącego 

a z pracy w szkole wy 
ibeli sazgodne z pra\>

? .....

mojego

ższej wskazane 
vdq

dr ha
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

marzec 2012, kwiecień 2008 czytelny pod 

18 12 2012 r

da

oisioświadcz 

, j oznąn

ta ¡miejsce.

7/<7ceoa

fożenia podpisu

18 Jacek
Łuczak

Beiging Trade 
and Economics 

University, Chiny

Pracownik dydaktyczny 
Udział w międzynarodowej 
konferencji z zakresu zarządzania 

jakością - Beiging Trade and 

Economics University, Chiny 
wrzesień 2004

Umowa o pracę 
zAEP

Oś\/ 
doś

W !

c^( 

18.

viadczam 
wiadczen 
m 

-elny poc ¡ 
.2 2012 j

da

¡¿dane dot\ 

a z pracy w 
abeli sazgoc

)is oświadczę 
, Poznań

m i miejsce z

iczącego mojego
szkole wyższej wskazane 

ine z prawdą

ijącego

łożenia podpisu

19. Jacek 
Łuczak

Kyiv National 
University of 

Trade Economics, 
Ukraina

Pracownik dydaktyczny
Staż naukowy, wykłady z zakresu 
zarządzania jakością - Kyiv 

National University of Trade 
Economics, Ukraina 
kwiecień 2003, kwiecień 2004

Umowa o pracę 
z AEP

Oświadczam, iż dane dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy w szkole wyższej wskazane 
w nifliejszei tabeli sazgodne z prawdą

czytelny poda/s oświadczającego

18.1|2 2012 rF Poznań

data i miejsce złożenia podpisu

20 Jacek 
Łuczak

Miński 

Uniwersytet 
Ekonomiczny

Pracownik dydaktyczny
Staż naukowy, wykłady z zakresu 

zarządzania jakością - Miński 
Uniwersytet Ekonomiczny 
styczeń 2002

Umowa o pracę 
z AEP

Oświadczam, 
doświadczeni 
w niniejszej itc 

rflądb 

czytelni podp 

18.12.2012 r.,

dat

iż dane dotyczącego mojego 

a z pracy w szkole wyższej wskazane 
ib di sq zgodne z prawdą

is oświadczającego

Roznań

a i miejsce złożenia podpisu

21 Jacek
Łuczak

University of 

Maribor, Słowenia

Pracownik dydaktyczny

Udział w konferencji Commodity 

Science in global quality 
perspective Quality and 
Environment-University of 

Maribor, Siowenia 
wrzesień 2001

Umowa o pracę 
zAEP

Ośw 
dośv 

w ni

czyti 
18.1

iadczam, 
viadczenk 

n ejszei ta

ny podp 

2012 r .,

date

iż dane dotyczącego mojego
7 z pracy w szkole wyższej wskazane 

beli są zgodne z prawdą

s oświadczającego

1 oznań

i miejsce złożenia podpisu

22 Jacek
Łuczak

University of 

Wisconsin 
Whitewater, USA

Pracownik dydaktyczny 

Studia literaturowe, staż 
naukowy, wykłady z zakresu 

zarządzania jakością University 
of Wisconsin Whitewater, USA 

sierpień 1997 - wrzesień 1997, 
kwiecień 2000 - maj 2000

Umowa o pracę 
zAEP

Ośw 
dośw 

w ni

j
czyt 
18.¿

adczam, 

'iadczenic 
\iejsze» ta

lny podpi 

2012 r,

data

ż dane dotyczącego mojego

z pracy w szkole wyższej wskazane 
beli są zgodne z prawdą 

ml
i oświadczającego

5oznań

i miejsce złożenia podpisu

Oświadczam, iż przedkładana oferta spełnia wszystkie wymagania wskazane w zapytaniu 
ofertowym nr 2/11/2012/OnJKnP z dnia 30.11.2012 r. ogłoszonym przez Wyższą Szkołę Logistyki 
oraz wszystkie podane w niej dane sq zgodne z prawdą.

Oferta została zawarta na 34 zapisanych, kolejno ponumerowanych stronach. Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją art. 11 pkt 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastały zawarte na stronach 4,5-9, 12-21, 25, 28-31/L 

COMÓlib/ Proorss 
..................................... ......................   &

właściciel - dy

upoważnionej do reprezentowania oferenta
azwisko osoby 

częcią firmową
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

roóalih/ Progress
j: w. Tiynwita SM

60-■>91 Pczra". :e1,Asx 0 6V 852 87 05 
o -nau- o;ńce©qiokt/prog.'oss OÿWjW. 
NIP 773-126-34-31 H::GON‘631 1G5jo2

18.12.2012 r.

data wypełnienia formularza
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 2/11/2012/OnJKnP 1

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04 01 01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki - 
beneficjent projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz 
Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze 
strony Zamawiającego w wybór oferenta: Bartosz Osmolą - Kierownik projektu, Mateusz Michalski - 
Specjalista ds. rozliczeń iewaluacji projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) w szczególności poprzez: 
o uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
« posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
<» pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
o pozostawanie 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.

drhab in_____ Jacek / naZwisko osoby 
upoważnionej do reprezento\^adfd^óf fyn^ewfaz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

18 12.2012 r.

data wypełnienia oświadczenia
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Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA ISO 9001:2000

* t i r« »r ł r • < a j-a a aa» t-» r noweAl Niepodległości I0, 60-967 Poznań 
tel (0-61) 856 92 13, 856 92 14, 856 92 I5 

fax (061) 854 39 9.3, e-mail: COMSCI@novci Tae-poznan.pl 
http://www ae poznan pl

No 2001-GDA-AQ-0I2

Poznań, 26 08.2002r

REFERENCJE

Z przyjemnością informuję, że w okresie maj 2000r. - czerwiec 2001r Pan dr Jacek Łuczak 

odpowiadał bezpośrednio za przygotowanie Wydziału Towaroznawstwa Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu do certyfikacji na zgodność z wymaganiami międzynarodowej 

normy ISO 9001:2000. Zgodnie z planem, Wydział Towaroznawstwa uzyskał w czerwcu 

2001r. certyfikat ISO 9001:2000 Dr Jacek Łuczak, w trakcie realizacji prac kierował 

zespołem sterującym ISO 9000 oraz pełnił funkcje pełnomocnika Dziekana ds 

zarządzania Jakością. Odpowiadał za planowanie i prowadzenie szkoleń oraz konsultacji, 

w pełnym zakresie koniecznym do przygotowania Wydziału do auditu. Po audicie 

certyfikacyjnym, do chwili obecnej dr J Łuczak odpowiada za utrzymanie i rozwój systemu 

zarządzania jakością między innymi za wdrożenie oprogramowania wspierającego 

zarządzanie procesowe, opartego na ARISIE QMS

Z całą odpowiedzialnością mogę podkreślić profesjonalizm dr Jacka Łuczaka i zespołu, 

którym kierował, terminowość realizacji zadań, doskonałe przygotowanie merytoryczne, 

metodykę prowadzenia szkoleń i konsultacji Potwierdzają to oceny uzyskiwane na 

szkoleniach i opinię pracowników AE

Z wyrazami szacunku

¡Jasiczak

poznan.pl


AD.ISO-015 2 13/10 Toruń, 14 maja 2010 r,

Pan
dr hab. inż. Jacek Łuczak
Prezes
„Quality Progress"

Poznań

W związku z prośbą skierowaną przez Firmę Quality Progress w dniu 13 maja 2010 r. 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 
przedstawienia referencji potwierdzających realizację wdrożenia Systemu Zarządzania 
Jakością w 21 jednostkach samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim, 
poniżej potwierdzam, co następuje.

Firma „Quality Progress" wygrała w dniu 16 lipca 20.10 r. przetarg na realizację w 
ramach PO KL 5.2.1 projektu pn. „Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania zgodnego z 
normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko - 
pomorskiego", co skutkowało zawarciem umowy.

Zawarta umowa była realizowana w okresie od 31 lipca 2009 r. do 28 lutego 2010 r. 
i rozpoczęła się od szkoleń dla kadry kierowniczej, pełnomocników ds. systemu zarządzania 
jakością, następnie wdrożeniowców oraz auditorów wewnętrznych dla wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie, co łącznie stanowiło S54 
przeszkolonych osób. Ponadto przeprowadzono przegląd funkcjonującego w każdej 
jednostce samorządu terytorialnego Systemu Zarządzania Następnie w jednostkach 
samorządu terytorialnego, przy udziale konsultantów Firmy została sporządzona 
dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością, oraz przeprowadzono audity wewnętrzne. 
Jednocześnie Firma Quality Progress przeprowadziła, we wszystkich jednostkach samorządu 
terytorialnego audit potwierdzający gotowość Systemu Zarządzania Jakością do certyfikacji.

Wymienione wyżej działania doprowadziły do uzyskania, przez wszystkie jednostki 
samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie certyfikatów, przyznanych przez Polską 
Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja z Gdyni, które potwierdzają zgodność Systemu 
Zarządzania Jakością z normą PN EN ISO 9001:2009 w 18-stu jednostkach oraz 
zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 14001:2005 i PN-EN 
ISO 9001:2009 w trzech jednostkach

Współpraca z firmą Quality Progress w tym okresie przebiegała bez zakłóceń, 
a wszelkie działania prowadzone były zgodnie z zawartą umową oraz w uzgodnieniu 
z zamawiającym.

Pełnomocnik / 
ds. Systemu Zarządzania Jakością

\ / i ;
Marek Smoczyk
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Załącznik nr 1 do umowy 
WYKAZ

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
biorących udział w projekcie pn. „Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania 
zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego”

Lp Jednostka samorządu terytorialnego Norma ISO
9001

Norma ISO 
14001

1 2 3 4

1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego - Lider

X

2 Powiat Aleksandrowski X
3 Powiat Brodnicki X X
4 Powiat Bydgoski X
5 Powiat Chełmiński X
6 Powiat Golubsko-Dobrzyński X
7 Powiat Inowrocławski X
8 Powiat Mogileński X
9 Powiat Sępoleński X
10 Powiat Świecki X X
Jlj Powiat Toruński X
12 Powiat Tucholski X
13 Powiat Wąbrzeski X
14 Powiat Włocławski X
15 Miasto Chełmża X
16 Gmina Koronowo X
17 Gmina Kowalewo Pomorskie X
18 Gmina i Miasto Lubraniec X
19 Miasto i Gmina Łasin X X
20 Gmina Pakość X
21 Gmina Solec Kujawski X



Fabryka Papieru Czerwonak

Czerwonak, 21.12.2011 r.

REFERENCJE

Fabryka Papieru Czerwonak Sp. z o. o., w okresie od czerwca 2010 roku do grudnia 

2011 roku współpracowała z Quality Progress w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu 

zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 i systemu zarządzania środowiskowego zgodnego 

z ISO 14001.

Współpraca miała charakter kompleksowy; obejmowała zaplanowanie i wdrożenie 

zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem zgodnego z normami ISO 9001, 

ISO 14001. Usługa obejmowała przeprowadzenie diagnozy istniejącego systemu zarządzania, 

opracowanie i weryfikację dokumentacji, przeprowadzenie auditu zerowego oraz auditu 

wewnętrznego, zaplanowanie oraz realizacje działań poauditowych, konsultacje i szkolenia w 

tym m. in. z zakresu wymagań systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 i systemu 

zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001, dla auditorów wewnętrznych 

zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001 i ISO 14001.

Wszystkie zadania realizowane były terminowo i należycie, co doprowadziło do 

skutecznego, potwierdzonego uzyskaniem certyfikatu wdrożenia zintegrowanego systemu 

zarządzania jakością i środowiskiem zgodnego z normami ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Z cała odpowiedzialnością mogę potwierdzić profesjonalizm i rzetelność firmy Quality 

Progress w ramach współpracy z Fabryką Papieru Czerwonak Sp. z o. o. Na podstawie 

naszych doświadczeń możemy bez wahania polecić Quality Progress jako wiarygodnego 

partnera.

PROKURENT 
Menedżer Operacyjny

Sebastian Szenrbk

Fabryka Papieru Czerwonak Sp. iovo^ut! /ńskąil3t,;62-004 Czerwonak z siedzibą w Czerwonaku

NIP 777-10-22-658 Tel.+48 61 6504-800 Fax+48 61 6504-801 www.fpczcom.pl bluro@fpczcom.pl
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000205251

http://www.fpczcom.pl
mailto:bluro@fpczcom.pl
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA 
NOWE SKALMIERZYCE

Urząd Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce 
ul Ostrowska 8
63-460 Nowe Skalmierzyce

tel 062 762 9717
fax 062 762 97 49

e-mail o)gcmizacyjny@noweskalmierzycepl

Nowe Skalmierzyce, 2012-02-01

Quality Progress 
ul. Reymonta 5/4 
60-791 Poznań

LIST REFERENCYJNY

Firma „Quality Progress” realizowała od września 2010 i do marca 2011 r

w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością 

ISO 9001:2008 w ramach projektu „Kreatywność i innowacyjność” dofinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 

wdrażania Systemu obejmował prace doradcze i szkoleniowe zmierzające do uzyskania

certyfikatu Systemu ISO 9001, tj min diagnozę i analizę wstępną, szkolenia dla 

pełnomocnika, pracowników i audytorów wewnętrznych Doradztwo przy zdefiniowaniu 

procesów i opracowaniu dokumentacji Efektem było uzyskanie certyfikatu Systemu 

Zarządzania Jakością zgodnie z EN ISO 9001:2008 przez Urząd Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce w maju 2011 r.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z pełnym przekonaniem rekomenduje 

firmę „Quality Progress” i na podstawie współpracy wysoko ocenia jakość i profesjonalizm

prac wdrożeniowych Konsultanci wykazali się szeroką wiedzą i doświadczeniem z zakresu

wdrożeń systemów zarządzania jakością, przede wszystkim w odniesieniu do specyfiki

działalności jednostki samorządu terytorialnego w kontekście zadań wykonywanych przez 

urząd i jego pracowników (

Wszystkie prace wykonane zostały należycie, bez zakłóceń, w odpowiednim tempie

przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i zgodnie z zawartą umową



G M ? fM Ą O Ę B q

Dębno, dnia 19.08.201 Ir.

REFERENCJE

Z przyjemnością pragnę udzielić rekomendacji Konsorcjum firm Quality Progress 

(Lider Konsorcjum) oraz TZ - Consul tans Tadeusz Zawistowski (Członek Konsorcjum) 

z siedzibą w Poznaniu - organizacji, z którą od 4 marca 2010 r. do 28 kwietnia 2011 r. Urząd 

Miejski w Dębnie współpracował w ramach projektu „Krok w przyszłość • od 

biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością” realizując usługę 

„wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 w 11 jednostkach samorządu 

terytorialnego”. W trakcie współpracy korzystaliśmy z bogatej oferty profesjonalnych szkoleń 

oraz usług doradczych. W ramach usługi szkoleniowej przeprowadzone zostały szkolenia dla 

kadry kierowniczej, pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, zespołów 

wdrożeniowych oraz auditorów wewnętrznych.

Natomiast w ramach usługi doradczej przeprowadzone zostały następujące działania:

- diagnoza organizacji pod kątem spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz 

przepisów prawnych i innych obowiązujących w Urzędzie,

- ustalenie zakresu systemu zarządzania jakością, wytycznych dla polityki jakości, modelu 

podejścia procesowego, struktury dokumentacji oraz metodyki wdrożenia,

- opracowanie i ustalenie harmonogramu wdrożenia z uwzględnieniem koniecznych szkoleń 

- szkolenia dla kierownictwa Urzędu oraz kaskadowe szkolenia pracowników w zakresie 

opracowanego systemu zarządzania,

- pomoc doradcza w zakresie opracowania dokumentacji systemowej - polityki jakości 

i celów, księgi jakości, procedur wymaganych normą oraz standardów realizowanych 

procesów wraz z koniecznymi instrukcjami i formularzami.

wsparcie doradcze w wyborze członków' zespołów wdrożeniowych, pełnomocników oraz 

audytorów' wewnętrznych,

- zaplanowanie i przeprowadzenie auditów wewnętrznych, opracowanie wzorcowych 

raportów z auditów,

- zaplanowanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych,

- doradztwo w zakresie działań korygujących,

- przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania,



- doradztwo w zakresie poauditowych działań korygujących

Powyższe działania realizowane były dla każdej z 11 Jednostek Samorządu 

Terytorialnego biorących udział w projekcie, przez zespół konsultantów i trenerów 

Konsorcjum. Kierownikiem projektu była Pani Katarzyna Ostrowska.

Wszystkie 11 Jednostek Samorządu Terytorialnego, biorących udział w7 projekcie tj.:

- Gmina Dębno - Urząd Miejski w Dębnie,

~ Gmina Myślibórz — Urząd Miasta i Gminy Myślibórz,

- Gmina Boleszkowice- Urząd Gminy Boleszkowice,

- Gmina Bierzwnik - Urząd Gminy Bierzwnik,

- Gmina Lubiszyn - Urząd Gminy Lubiszyn,

- Gmina Barlinek - Urząd Miejski w Barlinku,

- Gmina Warnice - Urząd Gminy Warnice,

- Gmina Choszczno - Urząd Miejski w Choszcznie,

- Gmina Nowogródek Pomorski - Urząd Gminy Nowogródek Pomorski,

- Gmina Krzęcin - Urząd Gminy w Krzęcinie,

- Powiat Myślibórz - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, 

na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego przeprowadzonego przez 

niezależną jednostkę, uzyskało certyfikaty potwierdzające zgodność wdrożonego systemu 

zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

W każdym z urzędów dokonano identyfikacji i analizy procesów, przeprowadzono 

mapowanie procesów- oraz dokonano ich optymalizacji w oparciu o wyniki audytu 

i przeprowadzoną analizę.

W zakresie zrealizowanej usługi jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Quality Progress 

jako solidnym i rzetelnym partnerem.

mgr ¡nz Pi1
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Universum Poznań, dnia 17 grudnia 2012 r.

Universum Spółdzielnia Pracy 
ul Woźna 15a, 61 7 77 Poznan 
tel : 61 853 19 43 
fax: 61 852 93 20

e mail: info@universum poznan com pl 

NIP: 777.00 01-513, REGON: 000419905

Referencje

Niniejszym potwierdzam, że w okresie od 10 maja 2009 r. do 23 września 2011 r., 
firma Quality Progress zrealizowała dla Universum Spółdzielnia Pracy usługę doradęzo- 

szkoleniową, polegającą wdrożeniu i przygotowaniu do certyfikacji systemu zarządzania 
zgodnego z ISO 9001:2008,

Współpraca miała charakter kompleksowy; obejmowała zaplanowanie i wdrożenie 

systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008. Usługa obejmowała 

przeprowadzenie diagnozy istniejącego systemu zarządzania, opracowanie i weryfikację 

dokumentacji, przeprowadzenie auditu zerowego oraz auditów wewnętrznych, zaplanowanie 

oraz realizacje działań poauditowych, konsultacje i szkolenia w tym m. in. z zakresu wymagań 

systemu zarządzania jakością zgodnego z 9001:2009, szkolenia i warsztaty dla auditorów 

wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2009.

Wszystkie zadania realizowane były terminowo, co doprowadziło do skutecznego, 

potwierdzonego uzyskaniem certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 
9001:2009. W dniu 23 września 2011 Universum Spółdzielnia Pracy uzyskała certyfikat ISO 
9001:2008.

Usługa została zrealizowana należycie, zgodnie z założonym harmonogramem, 

trenerzy i konsultanci Quality Progress wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem. 

Polecam firmę Quality Progress, jako solidnego i rzetelnego partnera.

^3



PTH neopta-electronics neopto
ELECTwUoNlOS

Poznań, dnia 18.12.2012 r.

REFERENCJE

Niniejszym potwierdzam należyte wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wdrożeniu 

i przygotowaniu do certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009, zrealizowanej w 

okresie 21 lutego 2011 r. - 15 maja 2011 r.

Współpraca miała charakter kompleksowy; obejmowała zaplanowanie i wdrożenie systemu 

zarządzania jakością zgodnego z PN/EN ISO 9001,:2009. Usługa obejmowała przeprowadzenie diagnozy 

istniejącego systemu zarządzania, opracowanie i weryfikację dokumentacji, przeprowadzenie auditu 

zerowego oraz auditów wewnętrznych, zaplanowanie oraz realizacje działań poauditowych, konsultacje i 

szkolenia w tym m. in. z zakresu wymagań systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009, 

szkolenia i warsztaty dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z PN EN ISO 

9001:2009.

Wszystkie zadania realizowane były terminowo i należycie, co doprowadziło do skutecznego, 

potwierdzonego uzyskaniem certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z PN -EN ISO 9001:2009. 

W dniu 23 września 2011 Neopta Electronics Sp. z o.o. uzyskała certyfikat ISO 9001:2008.
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luopra ricrtronivs sp i: o.o 

ul Włodkowica 14 
60-334 Poznań
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4861 6624351
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18 61 6624852

Członek Zarządu 
wkeu.dr 

mgr Ewa Hetko wiak
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inlo@neoura.ul

inrei uet
ii.to.pl

Certyfikat ISO 9GÛ1:2M8

NIP
PL 778 .10 11 ÎM

Konto
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SWIFT 8FKGP1.PW 
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KRS: 0000195994
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cg Grontmij

Poznań, 05.07.201 Or.

REFERENCJE

W okresie od 1 października 2008 do 31 marca 2009 roku zespół trenerów i konsultantów 
' firmy Quality Progress współpracował z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. w zakresie 

wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001. W czasie trwania projektu 
realizowane były następujące szkolenia:

« wymagania normy ISO 9001 dla kadry kierowniczej,
o mapowanie, modelowanie i optymalizacja procesów,
o zarządzanie przez cele w SZJ,
o wybrane metody i techniki zarządzania j akością dla liderów procesów,
o audytorów wewnętrznych SZJ,
o szkolenie przed-certyfikacyjne,

Ponadto w ramach projektu firma Quality Progress uczestniczyła w audytach wewnętrznych 
w zakresie wszystkich wymagań ISO 9001:2008 oraz służyła pomocą doradczą obejmującą:

o konsultację w zakresie opracowanych dokumentów SZJ na zgodność z wymaganiami 
normy ISO 9001:2008,

• diagnozę systemu zarządzania jakością,
o opracowanie Polityki Jakości,
o koordynację prac wdrożeniowych,
o opracowanie metodyki badania satysfakcji Klienta,
o realizacje działań korygujących i zapobiegawczych,
o koordynację procesu certyfikacji,

Współpraca z Quality Progress przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem, 
a świadczone usługi wykonane zostały z należytą starannością. Trenerzy zaprezentowali 
wysoki poziom wiedzy merytorycznej, kompetencji, doświadczenia i zaangażowania.
Szkolenia prowadzone były przy wykorzystaniu nowoczesnych technik, a materiały 
dostarczone przez Quality Progress przygotowane były w sposób profesjonalny i stanowiły 
merytoryczne wsparcie dla uczestników szkolenia.

W wyniku audytu certyfikującego, przeprowadzonego przez firmę BSI Management 
Systems Polska Sp. z o.o., firma Grontmij Polska Sp. z o.o. uzyskała certyfikat 
potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.

Na podstawie naszych doświadczeń możemy polecić firmę Quality Progress, jako 
wiarygodnego, profesjonalnego partnera.

fiycin

Pełnomocnik Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania

Grontmij Polska Sp z o o , ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, tel. +48 61 864 93 00, fax +48 61 864 93 01, e-mail: info.pl@grontmij pl, wwwgrontmij pl 
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140225
NIP PL 522-000-41-90 REGON 006744144

ING Bank Śląski I/O Poznań IBAN 19 1050 1520 1000 0022 7857 3262 SWIFT INGBPLPW
Wysokość kapitału zakładowego 11 200 500,00 PLN



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OFERTA lp.2

Blue Energy Sp. z o.o. 
ul. Towarowa 35 
61-896 Poznań 
w konsorcjum 
z firmą DGA S.A
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FORMULARZ OFERTOWY

1) DANE OFERENTA:

NAZWA OFERENTA: Konsorcjum Blue Energy sp. z o.o. I DGA S.A.

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

TEL./FAX: (61) 643 51 98, (61) 859 59 01

E MAIL: biuro@grupablue,pl

NIP 778-14-73-428...

2) KRYTERIA DOSTĘPU:

a) Kryterium dostępu - kod A
Zrealizowanie przez oferenta w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty minimum 15 wdrożeń 
systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, zakończonych pozytywnym wynikiem 
certyfikacji, przeprowadzonej przez niezależną jednostkę, potwierdzone stosownymi dokumentami 
(referencjami i/lub protokolarni odbioru) od podmiotów, w których wdrożenie miało miejsce.

Wykaz 15 wdrożeń systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, zakończonych 
pozytywnym wynikiem certyfikacji.

Jorucld 
narządu

Lp. Nazwa usługi
Rok 

realizacji 
usługi

Odbiorca usługi - nazwa 
podmiotu

Załącznik dołączony do oferty 
potwierdzający realizację usługi 

- nazwa dokumentu.
1 Usługi doradcze i 

szkoleniowe przy
opracowaniu i
wdrożeniu Systemu 
Zarządzania Jakością 
zgodnie z wymaganiami 
normy ISO 9001:2000 
w Starostwie
Powiatowym w
Słubicach wdrożenia 
oraz zarządzania
wdrożonym systemem.

2009 Starostwo Powiatowe w 
Słubicach

Protokół zdawczo-odbiorczy

2 Wykonanie badania i 
wydania opinii na temat 
organizacji urzędu,
procesów i
dokumentacji w ramach 
Systemu Zarządzania 
Jakością

2010 Urząd Lotnictwa Cywilnego Protokół zdawczo-odbiorczy

3 1 2011 PKO BP S.A. List referencyjny
Michai 

i Prezes
www.grupablue.pl

■9-59-01
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K ® Q* ® %

0

i
1 
1 I

Wykonanie analizy 
oraz wprowadzenie 
wymaganych zmian 
w dokumentacji ZSZ

4 Budowa i wdrożenie 
Systemu Zarządzania 
Jakością wg ISO 9001

2009 Dolnośląskie Centrum
Handlu Rolno Spożywczego

List referencyjny

5 Budowa i wdrożenie 
Systemu Zarządzania 
Jakością wg ISO 9001

2009-
2011

Konsorcjum Ochrony
Kopalń

List referencyjny

i 6 Budowa i wdrożenie 
Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania 
Jakością, 
Środowiskiem i BHP

2009-
2011

MPEG Olsztyn sp. z o.o. List referencyjny

7 Budowa 1 wdrożenie 
Systemu Zarządzania 
Jakością wg ISO 9001

2009 Sodexho Pass Polska sp. z 
0.0.

List referencyjny

8
Budowa i wdrożenie 
Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania 
Jakością, i
Bezpieczeństwem 
Informacji

2010-
2011

TZ. SKOK sp. z o.o. S.K.A. List referencyjny

9

10

11

12

blue onergy Sp. 2. q.4o_.

13

1

V
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b) Kryterium dostępu - kod B
Oddelegowanie do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego minimum 3-osobowego zespołu konsultantów, z 
których każdy posiada wykształcenie wyższe potwierdzone kopią dyplomu.
Wykaz osób tworzących zespół konsultantów mający realizować przedmiot zapytania ofertowego.

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie
Załącznik dołączony do oferty 

potwierdzający wykształcenie - nazwa 
dokumentu.

1 Monika Krakowska wyższe Kopia dyplomu

2 Piotr Bystrzejewski wyższe Kopia dyplomu

3
Michał Borucki

wyższe Kopia dyplomu

c) Kryterium dostępu - kod C
Zrealizowanie przez przynajmniej jedną osobę z powyższego zespołu minimum jednego wdrożenia systemu 
zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 w szkole wyższej, zakończonego pozytywnym 
wynikiem certyfikacji, przeprowadzonej przez niezależną jednostkę potwierdzone stosownymi dokumentami 
(referencjami i/lub protokołami odbioru) od podmiotu, w którym wdrożenie miało miejsce.
Wskazana poniżej usługa może być jedną z piętnastu usług wskazanych w kryterium A (powyżej).

9001 - wdrożenie zakończone pozytywnym wynikiem certyfikacji
Wskazanie szkoły wyższej, w której wdrożono system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO

Lp. Nazwa usługi
Rok 

realizacji 
usługi

Nazwa szkoły wyższej
Załącznik dołączony do oferty 

potwierdzający współpracę ze szkołą 
wyższą - nazwa dokumentu.

1 Opracowanie i
wdrożenie Systemu 
Zarządzania Jakością 
zgodnego z

2004 Centrum Szkolenia Policji w 
Legionowie

List referencyjny

wymaganiami normy 
PN-EN ISO
9001:2001

__ ______ _ Boru
r,..

P*
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d) Kryterium dostępu - kod D
Minimum jedna osoba z powyższego zespołu powinna posiadać doświadczenie z pracy w szkole wyższej (dobra 
znajomość specyfiki funkcjonowania szkoły wyższej) potwierdzone pisemnym oświadczeniem danych osób wraz 
z podaniem nazwy uczelni, stanowiska i formy zatrudnienia.

Poprzez określenie „doświadczenie z pracy w szkole wyższej" Zamawiający rozumie fakt: zatrudnienie w szkole 
wyższej na stanowisku kierowniczym, administracyjnym, naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym (na 
podstawie umów o pracę lub/i umów cywilno-prawnych).

Wskazanie osoby, z zespołu konsultantów, i szkoły wyższej w której ta osoba pracowała/pracuje.

Lp.
Imię i 

nazwisko
Nazwa szkoły 

wyższej
Stanowisko

pracy
Forma zatrudnienia

OŚWIADCZENIE osoby 
wskazanej w niniejszej tabeli

1 Monika
Krakowska

Akademia
Rolnicza w
Poznaniu

wykładowca Umowa zlecenie Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli sq zgodne 
z prawdą.

liJU
czytelny podpis 
oświadczającego

18.12.2012, Poznań 
data i miejsce złożenia 
podpisu

e) Kryterium dostępu - kod E
Minimum jedna osoba z powyższego zespołu, która prowadzić będzie szkolenia i warsztaty musi wykazać 
przeprowadzenie, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty, co najmniej 30 szkoleń z zakresu 
zarządzania jakością, w tym z zakresu wymagań normy ISO 9001, audytowania 
i wdrażania systemu zarzadzania jakością (potwierdzone oświadczeniem wraz z podaniem tematu 
szkolenia/warsztatu, czasu ich realizacji i nazw podmiotów, dla których były one prowadzone).

Wykaz 30 szkoleń/warsztatów spełniających kryteria zapytania ofertowego zrealizowanych przez członka 
zespołu konsultantów Oferenta.

r-H.l i. .. i

Lp. Temat szkolenia/warsztatu Czas realizacji

1 szkolenie dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach kierowniczych w zakresie 
optymalnych modeli, procedur, metod oraz

10.2012

.... Zar
, '-i; 'C-Wai-OvV-, Sr

------------ ¡ft; r 1 O 1

Odbiorca usługi - nazwa 
podmiotu 

urząd miasta w Brzegu
'dękl, , r. . '

www.grupablue.pl
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informatycznych narzędzi zarządzania 
jakością w 9 urzędach beneficjentów

2 szkolenie dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach kierowniczych w zakresie 
optymalnych modeli, procedur, metod oraz 
informatycznych narzędzi zarządzania 
jakością w 9 urzędach beneficjentów

09.2012 Urząd Miasta w Raciborzu

3 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 3 urzędach 
beneficjentów

09.2012 Starostwo Powiatowe w Raciborzu

4 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 3 urzędach 
beneficjentów

10.2012 Starostwo Powiatowe w Raciborzu

5
Szkolenie Wstępne z zakresu zarządzania 
jakością

09.2009 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

6
Szkolenie Wstępne z zakresu zarządzania 
jakością

11.2009 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

7
Rola i zadania pełnomocników ds. jakości - 
Lublin

09.2009 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

8
Systemy zarządzania wg. norm ISO serii 9000 
- Gdańsk

10.2009 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

9 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

09.2012 Starostwo Powiatowe w Brzegu 
09.2012

10 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów BLUl

10.2012

• > n,-.. -....trr-—■■—L

Starostwo Powiatowe w Brzegu 
10.2012
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11 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

09.2012 Urząd Gminy Kornowac 
09.2012

12

।

szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 

! z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

10,2012 Urząd Gminy Kornowac 
10.2012

1 13
1

szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz Informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

09.2012 Urząd Gminy Krzyżanowice

14

1
1

szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

09.2012 Urząd Gminy Krzyżanowice

15 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

09.2012 Urząd Gminy Pietrowice Wielkie

16 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

10,2012 Urząd Gminy Pietrowice Wielkie

17 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością S£J 
z zakresu stosowania optymalnych modeli,

09.2012 Urząd Miasta w Brzegu

www.grupablue.pl
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procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

18 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

10.2012 Urząd Miasta w Brzegu

19 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

09.2012 Urząd Miasta Pszów

20 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

10.2012 Urząd Miasta Pszów

21 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

09.2012 Urząd Miasta Racibórz

1 22 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

10.2012 Urząd Miasta Racibórz

23 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędaćh--: 
beneficjentów

09.2012
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24 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

10.2012 Urząd Miasta Radlin

25 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 9 urzędach 
beneficjentów

09.2012 Urząd Miasta Rydułtowy

26 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 3 urzędach 
beneficjentów

09.2012 Starostwo Powiatowe w Raciborzu

27 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 3 urzędach 
beneficjentów

10.2012 Starostwo Powiatowe w Raciborzu

28 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 3 urzędach 
beneficjentów

09.2012 Urząd Miasta Kędzierzyn koz'le

29 szkolenie dla pełnomocników oraz 
audytorów Systemu Zarządzania Jakością SZJ 
z zakresu stosowania optymalnych modeli, 
procedur, metod oraz informatycznych 
narzędzi zarządzania jakością w 3 urzędach 
beneficjentów

10.2012 Urząd miejski w Głuchołazach

30 szkolenie dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach kierowniczych
optymalnych modeli, procedur, metod praż, -------------------------------------------------- ---------

09.2012

noruckh
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www.grupablue.pf

http://www.grupablue.pf


,p ira © (f jg) $7

Informatycznych narzędzi zarządzania 
jakością w 3 urzędach beneficjentów

Oświadczam, iż dane dotyczącego mojego doświadczenia z realizacji szkoleń/warsztatów wskazanych 
w niniejszej tabeli są zgodne z prawdą.

....................
czytelny podpis oświadczającego

Poznań, 1810.2012r
data 1 miejsce złożenia podpisu

3) KRYTERIA OCENY:

a) Kryterium oceny - kryterium Ip. 1 - CENA (C)
UWAGA - wycena musi uwzględniać wszystkie aspekty wskazane w punkcie 2 zapytania ofertowego (opis 
przedmiotu zamówienia).

Tabela wyceny elementów składowych przedmiotu zapytania ofertowego - z podaniem łącznej ceny brutto 
realizacji całego przedmiotu zapytania ofertowego.

Poz. Działanie CENA (KWOTY BRUTTO)

1
Przeprowadzenie audytu zerowego.

12 500,00 zł

2
Weryfikacja planu i harmonogramu wdrożenia ISO 9001.

2 500,00 zł

3
Indywidualne szkolenie z zakresu ISO 9001 dla pełnomocnika 
Rektora ds. jakości kształcenia.

5 000,00 zł

4
Szkolenie dla grupy roboczej z zakresu interpretacji wymagań 
ISO 9001. 2 500,00 zł

5
Szkolenie dla grupy roboczej z zakresu podejścia procesowego 
w ISO 9001.

2 500,00 zł

6
Szkolenie dla grupy roboczej z zakresu dokumentacji w ISO 
9001

2 500,00 zł

7
Szkolenie dla audytorów WSL z zakresu przygotowania, 
przeprowadzenia auditu i działań poauditowych 5 000,00 Zł
Opracowanie Księgi Jakości zgodnfejż. nórmąlSO SQO1 d^z. CLtL_____ ~ r- ' •

kicnął
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8 wdrażanym Modelem Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości
5 000,00 zł

9 Opracowanie procedury nadzorowania dokumentacji
2 500,00 zł

10 Opracowanie procedury nadzoru nad zapisami
2 500,00 zł

11 Opracowanie procedury postępowanie z niezgodnościami
2 500,00 zł

12 Opracowanie procedury działań korygujących
2 500,00 zł

13 Opracowanie procedury działań zapobiegawczych
2 500,00 Zł

14 Warsztaty szkoleniowe dla właścicieli i uczestników procesów
10 000,00 zł

15 Nadzór zewnętrznego audytora nad pracą audytorów WSL
12 500,00 zł

16 Nadzór i wsparcie zewnętrznego audytora
w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań poauditowych 12 500,00 zł

17 Szkolenie dla grupy roboczej przygotowujące do certyfikacji 
systemu 2 500,00 zł

18 Doradztwo w wyborze jednostki certyfikującej
2 500,00 zł

ŁĄCZNA CENA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - 
CENA (C) (KWOTA BRUTTO)

90 000,00 zł 
(suma kwot z trzeciej kolumny 

niniejszej tabeli)

b) Kryterium oceny - kryterium lp.2 - (LW)
Liczba zrealizowanych przez oferenta projektów wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z 
wymaganiami normy ISO 9001 w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty (ponad wymagane w 
kryterium dostępu - kod A) zakończonych pozytywnym wynikiem certyfikacji, przeprowadzonej przez niezależną 
jednostkę potwierdzone stosownymi dokumentami (referencjami i/lub protokolarni odbioru) od podmiotów, w 
których wdrożenie miało miejsce. (LW)

Nie mogą to być usługi już wskazane w kryterium dostępu A.
Wykaz wdrożeń systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, zakończonych 
pozytywnym wynikiem certyfikacji.

Lp. Nazwa usługi
Rok 

realizacji 
usługi

Odbiorca usługi - nazwa 
podmiotu

Załącznik dołączony do oferty 
potwierdzający realizację usługi 

-nazwa dokumentu.
1

x Z Q,O,
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c) Kryterium oceny - kryterium lp.3 - {LU)
Liczba szkół wyższych, w których pracował/pracowali konsultant/konsultanci oferenta wchodzący w skfad 
minimum 3 osobowego zespołu, który będzie realizować przedmiot zapytania ofertowego, potwierdzona 
pisemnym oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, stanowiska i formy zatrudnienia.
Poprzez określenie pracy w szkole wyższej Zamawiający rozumie fakt: zatrudnienie w szkole wyższej na 
stanowisku kierowniczym, administracyjnym, naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym (na podstawie umów o 
pracę lub/i umów cywilno-prawnych).

Jedną z podanych poniżej szkół wyższych może być już wskazana szkoła wyższa w kryterium D. 
Wykaz szkół wyższych, w których pracował/pracowali konsultant/konsultanci oferenta wchodzący w skład 
zespołu konsultantów.

Lp.
Imię i 

nazwisko
Nazwa szkoły 

wyższej
Stanowisko 

pracy
Forma 

zatrudnienia
OŚWIADCZENIE osoby wskazanej 

w niniejszej tabeli

1
Monika
Krakowska

Akademia
Rolnicza w
Poznaniu

wykładowca Umowa zlcenie Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

i [/'• i

czytelny podpis oświadczającego

...... 
data i miejsce złożenia podpisu

2

E LUE enemy ?

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

• ■

___________________________ Borucki i
W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI PROSIMY 0 DODANIE KOLEJNYCH WIERSZY TA6ELŁ . rf « i ,
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dota i miejsce złożenia podpisu

2

... ... ... ...

Oświadczam, iż przedkładana oferta spełnia wszystkie wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym nr 
2/11/2012/OnJKnP z dnia 30.11,2012 r, ogłoszonym przez Wyższą Szkołę Logistyki oraz wszystkie podane w
niej dane sq zgodne z prawdą. es ? nr

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

18,12.2012
data wypełnienia formularza

2 W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI PROSIMY O DODANIE KOLEJNYCH WIERSZY TABELI.
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2. Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 2^11/2012/OnJKnP 3 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki - 
beneficjent projektu numer POKL.04.01.01-00-16^11) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
¡mieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej Korzeniowski, Kanclerz WSI - Ireneusz Fechner) lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony 
Zamawiającego w wybór oferenta: Bartosz Osmolą - Kierownik projektu, Mateusz Michalski - Specjalista ds. 
rozliczeń i ewaluacji projektu numer POKL.04.01.01-00-162/11) w szczególności poprzez: 
o uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
o posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
e pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
o pozostawanie 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.

Ł « i ..‘■•¿■■ii » £> —..... -sp- z
\ A ,s Mlćirą? Sonic ki

. \A-.'

upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęci^ firmo wą 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

18.12.2012r
data wypełnienia oświadczenia

3 DOTYCZY PROJEKTU 0 NUMERZE POKL.04.01.01-00-163/11 PT.: "ORIENTACJA NA JAKOŚĆ, KURS NA PRZYSZŁOŚĆ - WDROŻENIE W WYŻSZEJ SZKOLE
logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
europejskiego Funduszu Społecznego.
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Miejsce: Poznań
Nr dl Nr projektu 3744

Zleceniodawca! Zleceniobiorca!

Starostwo Powiatowe w Słubicach Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

z siedzibą w Słubicach, z siedzibą w Poznaniu,

ul. Piłsudskiego 20 ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

Treść:

£ 1

! Zamawiający, Zgodnie z brzmieniem umowy m 71/2008 z dnia 23 maja 2003r. przyjmuje prace 
l wykonane przez Zleceniobiorcę.

i Skony usieLij-b że wykonane przez l)<:radz(v/o Gospodarcze DUA prace obejmują wszystkie zadania > 
l kolejnych ulapów umowy, wyszczcgóliiionych w ?ai<v 7nlku do umowy, określanego Hormonogiuiiu m 
i Prac objętych zamówieniem.

§ 3
Prclckót sporządzono w dwóch jcdnulmmilących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Za Zleceniodawcę: ‘¿3 Zleceniobiorcą!

M-mcK Pomyranski 
yękmhmz Powiatu

Michał Swucki 
r
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17.12.2009 r.
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PKO BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA

DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA 
ul. Puławska 15 

00-875 Warszawa 12 skrpcczl. 183 
lei. (0 22) 521 98 04 
fax (0 22) 521 84 10

Warszawa, dnia ,09.2009 r.

List referencyjny

PKO Bank Polski, będąc Instytucją zaufania publicznego, w ramach swojej statutowe] 

działalności, jako jeden z nadrzędnych prioiytetów stawia sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa 

informacji Klientów Banku oraz zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

Departament Bezpieczeństwa, który został powołany do kompleksowej ochrony zasobów 

Banku, w celu zapewnienia kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa Informacji oraz jakości 

w całym Banku, wdrożył Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001:2008, ISO/IEC 

27001:2005 oraz BS 25999-2:2007.

Chcąc zapewnić wysoką jakość 1 profesjonalizm w zakresie utrzymania I doskonalenia 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Bank zdecydował się skorzystać z usług spółki Doradztwo 

Gospodarcze DGA S.A. Analiza rynku usług doradczych wykazała, iż firma Doradztwo Gospodarcze DGA 

S,A, jest firmą o potencjale i doświadczeniu pozwalającym na realizację tego przedsięwzięcia.

Przedmiotem realizowanego przez DGA S.A. projektu był kompleksowy przegląd stosowanych 
przez Departament Bezpieczeństwa metod zarządzania na zgodność z wymaganiami norm ISO 

9001:2008 I ISO/IEC 27001:2005 oraz przeprowadzenie warsztatu dla audytorów wewnętrznych 

powyższych norm.

Doświadczenie ekspertów DGA S.A. w zakresie zarządzania bezpieczeństwem I jakością 

umożliwiło Bankowi niezależny przegląd obecnych mechanizmów zarządzania i w konsekwencji 
pozwoliło na udoskonalenie całego Zintegrowanego Systemu Zarządzania..

Departament Bezpieczeństwa PKO BP SA docenia należyte wykonanie przedmiotu umowy 

1 z pełną odpowiedzialnością poleca firmę Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. jako wiarygodnego 

1 kompetentnego partnera w realizacji złożonych projektów związanych z wdrożeniem, utrzymaniem 

I doskonaleniem Systemów Zarządzania opartych na normach ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 

27001:2005.

I) YHl!,KTOll|/1 yima TAM li I» i u

Ooxory iłrrty

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15,02-515 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszaw!». XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Hejest.u Sącnwego numer KRS 0C0C026438; NIP: 525UOO-77-38; REGON: 010298263;
kopit{^?^kln<|c^y wpłacony), I 000 000 OOO PLN
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I htrlu Kolnu Spożyć vzr”» S.

Referencje

Ch ciąłbym polecić Państwu, usługi firmy Doradztwo Gospodarcze DGA z Poznania, w 

zakresie realizacji zadania ..Budowa I wdrożenie Systemu Zarządzania Jakośc-ą zgodnie z 

wymaganiami normy ISO 9001:2001’. Wybór te] firmy byl uzasadniony doświadczeniem oraz szerokim 

wachlarzem usług oferowanym przez firmę DGA SA w zakresie nom ISO.

Ogólny zakres realizowanych prac został podzielony na sześć etapów:

1) AnaBza rozbieżności I koncepcja budowy systemu zarządzania jakością w tym przeprowadzenie 

audilu zerowego I opracowanie koncepcji systemu zarządzania jakością

2) Budowa Systemu Zarządzania - szkolenie dla pracowników laboratorium z zakresu wymagań ISO 

9001:2001 oraz opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością

3) Wdrożenie Systemu Zarządzania - zatwierdzenie i udostępnienie dokumentacji systemu 

zarządzania oraz przygotowanie auditorów wewnętrznych;

4) Audity wewnętrzne, przygotowanie do procesu akredytacji - zaplanowanie l realizacja auditu 

wewnętrznego;

5) Współudział w zakresie przygotowania danych do przeglądu zarządzania;

6) Uczestnictwo podczas auditu certyfikującego, przeprowadzonego przez Jednostkę Zetom Cert.

Na podstawie przedstawionych przez konsultanta DGA, Panią Marię Zaborowska, propozycji 

procedur systemowych, Instrukcji, Polityki Jakości oraz Księgi Jakości, struktury celów dotyczących 

jakości została opracowana dokumentacja systemu zarządzania jakością w pełnym odniesieniu do 

specyfiki funkcjonowania Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu.

Profesjonalne podejście do realizacji zamówienia, wiedza i zaangażowanie konsultantów 

świadczą o naszym właściwym wyborze doradcy w powyższym zakresie, Mając na uwadze 

dotychczasowy przebieg prao zaświadczamy, że usługi wykonywane były należycie, a Doradztwo 

Gospodarcze DGA S A okazuje się być godnym polecenia partnerem.

Rekomendujemy współpracę z DGA S.A innym organizacjom, które zamierzają wdrożyć System 

Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2001.
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LIST REFERENCYJNY

Niniejszym potwierdzamy, że Spółka DGA S.A. w terminie od 15.08.2009r. - 
16.08.20Hr. wykonała na zlecenie Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o, usługi 
doradcze w zakresie opracowania I wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie 
z wymaganiami normy ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) wraz 
z dostarczeniem narzędzi informatycznych wspomagających proces wdrożenia 
i zarządzania wdrożonym systemem.

Jednocześnie potwierdzamy, że usługa została wykonana należycie.

tea» 
A iW'

..............

KONSORCJUM 
Ochrony Jwpstt sp. z o O- 
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
Spółka z o.o.

10-710 Olsztyn, ni.Słoneczna 46 
tel. sekietaiiat: 089 524 03 04; tel. centrala; 089 524 05 34; lax: 089 524 02 10 

e-mail: blnro@fnpcc.olsztyn.pl, www.fnpec.olszlyn.pl

MITC/PT-DB1-TM/8J /W Olsztyn, dnia 30,11,2009 r.

Pilił
Audizej Głowacki
Prezes Zarządu
Doradztwo Gospodarcze DGAS.A, 
Ul. Towarowa 35, 
61-K96 Poznań

LIST REFERENCYJNY

Milo nam poinformować, że w .sierpniu zóóv roku decyzją Komitetu

Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S,A. został przyznany certyfikat Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 oiaz 

PN-N 18001:2004 dla Miejskiego Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.

Zarząd Spółki wyraża podziękowanie firmie DGA S.A. za dotychczasowa współpracę 

i realizację umowy w zakresie kompleksowego przygotowania do wdrożeniu Zintegrowanego 

Systemu Zasądzania (ZSZ) zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 

18001 w obszarze podstawowej działalności tj.; wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła,

Szczególne podziękowania kieruję do Pana Marcina Olejnika. Profesjonalizm. wvsoki 

poziom merytoryczny, znajomość branży i prawnych aspektów działalności firmy oraz rzetelna 

ptaca, zaangażowanie, jak i duża kultura osobista slwoizyly przyjazną atmosferę dwustronnej 

wsoólnracy i przyczyniły się do skuleczncao przygotowania MPEG Sp, z o.o, w Olsztynie do 

C- certyfikacji ZSZ.

Założyciel I Koordynator

Z przyjemnością polecani Doradztwo Gospodaiczc DGA S.A, innym firmom jako 

partnera godnego zaufania. 7_e awej strony serdecznie dziękuję i liczę na dalszą współpracę, 

w doskonaleniu systemu,
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Kupmy I Katly Uilutpme

LXST REFERENCYJNY

Sodexho Pass Polska jest liderem na rynku kuponów i kart usługowych w 
Polsce. Działając w Polsce od 1998 raku pod hasłem „Dodajemy jakość do każdego 
dnia", zdobyliśmy zaufanie klientów oraz akceptantów, budując największą w Polsce 
sieć punktów akceptujących kupony i karty.

Dbając o jakość świadczonych usług I zapewnienie bezpieczeństwa klientów, 
Sodexho Pass Polska podjęło decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania ciągłością 
działania, który uzupełnił rozwiązania wdrożone wraz systemem zarządzania jakością 
zgodnym z normą ISO 9001:2000. Na partnera we wprowadzeniu planowanych 
zmian wybrana została firma Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania.

Prace prowadzone przez firmę DGA przy współpracy z pracownikami Sodexho 
Pass Polska przebiegały w przyjaznej atmosferze, przy zaufaniu I współpracy obu 
stron. Zaproponowane przez konsultantów rozwiązania pozwoliły na ograniczenie 
kosztów związanych z zapewnieniem ciągłości działania. W podjętych pracach 
skupiono się na zapewnieniu wymaganego przez klientów i akceptantów poziomu 
prowadzenia świadczenia usług w sytuacjach awaryjnych. Wiedza I kwalifikacje 
konsultantów firmy DGA pozwoliły na sprawny przebieg prac, gwarantując solidne 
wykonanie zawartej umowy.

Sodexho Pass Polska z pełną odpowiedzialnością rekomenduje firmę 
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. podmiotom, które zainteresowane są kwestiami 
związanymi z zarządzaniem ciągłością biznesu. , n t
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Gdynia, dnia 13-12-2011r.

UST REFERENCYJNY

Niniejszym potwierdzamy, że Spółka DGA S.A. w terminie od 28.07,2010 r, - 31.10.2011r. wykonała 

na zlecenie Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o, Spółka komandytowo-akcyjna 

usługi doradcze w zakresie opracowania I wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z 

wymaganiami normy ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) oraz Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji ISO 27001:2005 (PN-EN ISO/IEC 27001:2007) wraz z dostarczeniem narzędzi 

informatycznych wspomagających proces wdrożenia I zarządzania wdrożonymi systemami.

Jednocześnie potwierdzamy, że usługa została wykonana należycie.

................. .......................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela
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Legionowo, 2004.07.2z?.

List referencyjny

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wyraża swoje podziękowanie za 
dotychczasową współpracę z firmą Doradztwo Gospodarcze DGA S A.

Wdrażając System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 
9001:2000 w Wydziale - Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji 
konsultanci wykazali się y/ysokim profesjonalizmem zarówno w zrozumieniu specyfiki 
pracy szkoły jak i w określeniu koncepcji związanej z realizowanym projektem. 
Efektem prac by) pozytywnie zakończony audit certyfikujący, podczas którego nie 
stwierdzono żadnych niezgodności wdrożonego systemu z wymaganiami normy 
PN-EN ISO 9001:2001.

Nowoczesne metody tworzenia dokumentacji w oparciu o wykorzystanie 
rozwiązań informatycznych firmy DGA S.A. usprawniły i uporządkowały zarówno 
prace nad systemem jak i funkcjonowanie wydziału. Ciągłe doskonalenie systemu 
i angażowanie w ten proces wszystkich pracowników pozwala mieć pewność, że 
system będzie się rozwijał.

Należy również podkreślić dyspozycyjność i zaangażowanie konsultantów 
DGA S.A. zarówno w zakresie szkolenia jak i doradztwa podczas realizacji projektu 
oraz umiejętność wytworzenia partnerskiej atmosfery podczas prac nad systemem, 
co przyczyniło się do osiągnięcia sukcesu.

Dotychczasowe kontakty wskazują, że Doradztwo Gospodarcze DGA S.A 
potrafi wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie do prowadzenia działań 
konsultingowych na wysokim poziomie.
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ul. Skotarska 8 
61- 625 Poznań



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOIN OSO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 2/11/2012/OnJKnP 1
FORMULARZ OFERTOWY

1) DANE OFERENTA:

NAZWA OFERENTA: PBSG Sp. z o.o

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ: ul. Skotarska 8 61- 625 Poznań

TEL./FAX: 61 826 11 52/ 61 826 01 87

E-MAIL; firma@pbsg.pl

NIP: 783-161-22-58

2) KRYTERIA DOSTĘPU:

a) Kryterium dostępu - kod A
Zrealizowanie przez oferenta w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty minimum 15 
wdrożeń systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, zakończonych 
pozytywnym wynikiem certyfikacji, przeprowadzonej przez niezależną jednostkę, potwierdzone 
stosownymi dokumentami (referencjami ¡/lub protokołami odbioru) od podmiotów, w których 
wdrożenie miało miejsce.

Wykaz 15 wdrożeń systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, 
zakończonych pozytywnym wynikiem certyfikacji.
I....... . I , - - ■ —“ -■ .  ... ..   .r „--I'. Ł f >■■■•. r, ■■■■ .'Z..- . . ■

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. p x
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Nazwa usługi
.. /' . LL

Rok- T 
realizacji 
: ¿sługi ;

g || < Od biorca usługir-inazwaiTT 
podiów.....

Załącznik dołączony do ofertj^ n 
potwjęrdzający reafizację usługF . :

1
Projekt Wdrożenia 

Systemu Zarządzania 
jakością Zgodnego z 

norma ISO 9001
2008 Zarząd Dróg Miejskich Koszalin List Referencyjny

2
Projekt Wdrożenia 

Systemu Zarządzania 
jakością Zgodnego z 

norma ISO 9001

2010 Aria Polska List Referencyjny

3

i

Projekt Wdrożenia 
Systemu Zarządzania 

jakością usług IT 2008 KGHM Polska Miedz List Referencyjny

4 Projekt Wdrożenia 
Systemu Zarządzania 

jakością
2007 Ministerstwo Gospodarki List Referencyjny

CZŁOW1EK - NAJLEPSZA INWESTYCJA ~ i
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

' 1
5 Integracja Systemu 

ISO 20000 z 
Systemem 9000 2008 PKN List Referencyjny

6
Modernizacja 

systemów 
zarządzania i 
podnoszenie 

kompetencji Kadry

2012 Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów List Referencyjny

7
8

i

9

10

11

12

13

14

15
-----------

b) Kryterium dostępu — kod B
Oddelegowanie do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego minimum 3-osobowego zespołu 
konsultantów, z których każdy posiada wykształcenie wyższe potwierdzone kopią dyplomu.

Wykaz osób tworzących zespół konsultantów mający realizować przedmiot zapytania ofertowego.

Lp-

, * 'Ł
' Imf^ i nazwisko

. ; * ’ - 7'.7. ..Ł

-
wykształcenie

•• • 1.-'

do oferty ja

p. dokumentu. '/T
1 Maciej Skał Wyższe Karta Trenera

2 Marcin Zastawa Wyższe Karta Trenera

3 Iga Stróżyk Wyższe Karta Trenera

---- --- L_--- ■--------------
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

c) Kryterium dostępu - kod C
Zrealizowanie przez przynajmniej jedną osobę z powyższego zespołu minimum jednego wdrożenia 
systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 w szkole wyższej, 
zakończonego pozytywnym wynikiem certyfikacji, przeprowadzonej przez niezależną jednostkę 
potwierdzone stosownymi dokumentami (referencjami i/lub protokołami odbioru) od podmiotu, 
w którym wdrożenie miało miejsce.
Wskazana poniżej usługa może być jedną z piętnastu usług wskazanych w kryterium A 
(powyżej).

Wskazanie szkoły wyższej, w której wdrożono system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami 
normy ISO 9001 - wdrożenie zakończone pozytywnym wynikiem certyfikacji

- y- 2 i'.'v

Naizwa usługi dj
Rok .. 

realizacji 
^^SłUgi^;

; ’t u.i j - - • rn-i

" Nazwa szkoły wyższej L
• -L

- t (t r- 
' ^potwierdzający współpracę ze szkołą 
; 1 wyższą - nazwa dokumentu. . *

1

d) Kryterium dostępu - kod D
Minimum jedna osoba z powyższego zespołu powinna posiadać doświadczenie z pracy w szkole 
wyższej (dobra znajomość specyfiki funkcjonowania szkoły wyższej) potwierdzone pisemnym 
oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, stanowiska i formy zatrudnienia.

Poprzez określenie „doświadczenie z pracy w szkole wyższej" Zamawiający rozumie fakt: 
zatrudnienie w szkole wyższej na stanowisku kierowniczym, administracyjnym, naukowo- 
dydaktycznym lub dydaktycznym (na podstawie umów o pracę lub/i umów cywilno-prawnych).

Wskazanie osoby, z zespołu konsultantów, i szkoły wyższej w której ta osoba pracowała/pracuje

r';> imię í 
nazwisko ''

¿Naiwa:szkoły,;ji 
wyzszej '

1
jjy'

■ ¿racy ■
■..V.

- - ■ - J .¿./rw'.tt-*' ;
% - *

Formazatrudnienia

; '-ż'

OŚWIAOCZENIE osoby 
wskąząnej w niniejszej tabełi

i

.— ■-----

/ 
/

f

\

/
/

/
/

/

----------------------------------- ------------------------------------

Oświadczam, iż dane 
dotyczqcego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis 
oświadczającego

data i miejsce złożenia 
podpisu
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e) Kryterium dostępu - kod E
Minimum jedna osoba z powyższego zespołu, która prowadzić będzie szkolenia i warsztaty musi 
wykazać przeprowadzenie, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty, co najmniej 30 
szkoleń z zakresu zarządzania jakością, w tym z zakresu wymagań normy ISO 9001, audytowania 
i wdrażania systemu zarzadzania jakością (potwierdzone oświadczeniem wraz z podaniem tematu 
szkolenia/warsztatu, czasu ich realizacji i nazw podmiotów, dla których były one prowadzone).

Wykaz 30 szkoleń/warsztatów spełniających kryteria zapytania ofertowego zrealizowanych przez
członka zespołu konsultantów Oferenta.

Temat «koienła/warsztatu .> , - Czas realizacji; -
J. ■ 'Y x- ': L.

-.p- . •' - ZT ■ .

Odbiorca usługi - nazwa
■ pogfanotu;; -"•

1 Szkolenie z zakresu zintegrowanego systemu 
zarządzania

2008 Urząd Komisji Nadzoru 
finansowego

2 Zamówienie szkolenia dla Działu Organizacji i 
Zarządzania .

2009 LUVENA SA

3 Konsultację w zakresie Systemu Zarządzania 
jakością Zgodnego z norma ISO 9001

2008 Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawa

4 Szkolenie z zakresu zarządzania jakością 2009-11-15 EIBS.A.

5
Szkolenie z zakresu zarządzania jakością

2006-05-31 Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa- 

Bródno
6 Szkolenie z zakresu „bezpieczeństwo 

zarządzania jakością"
2008-11-13 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

7
Szkolenie z zakresu „bezpieczeństwo 

zarządzania jakością"

2006-08-17 ZETO Katowice Sp. z o.o

8
Szkolenie z zakresu „bezpieczeństwo 

zarządzania jakością"
2008-10-30 Kancelaria Radców 

Prawnych w Adwokatów 
Nowakowski i Wspólnicy s.j.

9
Szkolenie z zakresu „bezpieczeństwo 

zarządzania jakością"

2008-10-30 Kancelaria Radców Prawnych 
Brudkiewicz, Musiałi Partnerzy

10 Szkolenie w zakresie Systemu Zarządzania 
jakością Zgodnego z norma ISO 9001

2008-05-12 Zarząd Dróg Miejskich w 
Koszalinie

11
Szkolenie z zakresu zarządzania jakością

2008-04-24 PKP Polskie Linie Kolejowe SA

12

Szkolenie z zakresu zarządzania jakością

2008-03-14 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła 
II w Bełchatowie

13 Przeprowadzenie szkolenia dla zespołu 
roboczego z zasad modelowania procesów i 

tworzenia dokumentacji

2008-02-26 Gmina Bielsko-Biała

14
1
i

Szkolenie z zakresu „bezpieczeństwo 
zarządzania jakością"

2007-03-12 ZETO Zielona Góra Sp. z o.o.

_13_ Szkolenie z zakresu bezpieczeństwo 2007-03-21 Urząd Komisji Nadzoru St
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zarządzania jakością Finansowego

16 Szkolenie z zakresu „bezpieczeństwo 
zarządzania jakością"

2007-02-28 Centrum Przemysłowo-Usługowe 
ZETO Sp. z o.o.

17 Szkolenie z zakresu zarządzania jakością 2007-02-27 KIE Sp. z o.o.
18

Szkolenie z zakresu „bezpieczeństwo 
zarządzania jakością"

2007-01-09 Business Point S.A.

19 Szkolenie z zakresu „bezpieczeństwo 
zarządzania jakością"

2006-09-22 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny

20
21 i

22 /

23 /

24 /

25 /
26 /

27 /
28

/

/

29 /
/■

30 /
V

1

Oświadczam, iż dane dotyczącego mojego doświadczenia z realizacji szkoleń/warsztatów wskazanych 
w niniejszej tabeli są zgodne z prawdą. s

i 
czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu

3) KRYTERIA OCENY:

a) Kryterium oceny - kryterium Ip.l - CENA (C)
UWAGA - wycena musi uwzględniać wszystkie aspekty wskazane w punkcie 2 zapytania 
ofertowego (opis przedmiotu zamówienia).

Tabela wyceny elementów składowych przedmiotu zapytania ofertowego - z podaniem łącznej
ceny brutto realizacji całego przedmiotu zapytania ofertowego.

. • Działanie 1 . . .. T : ii. ■ CEÑA (KWOTY BRUTTÖ) .

1
Przeprowadzenie audytu zerowego.

10 000,00 zł

r
Weryfikacja planu i harmonogramu wdrożenia ISO 9001.

1 } 1 600,00 zł
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3
ndywidualne szkolenie z zakresu ISO 9001 dla pełnomocnika 
Rektora ds. jakości kształcenia.

3 400,00 zł

4
Szkolenie dla grupy roboczej z zakresu interpretacji wymagań 
ISO 9001.

1 600,00 zł

5
Szkolenie dla grupy roboczej z zakresu podejścia procesowego 
w ISO 9001.

2 000,00 zł

6
Szkolenie dla grupy roboczej z zakresu dokumentacji w ISO 
9001

1 600,00 zł

7
Szkolenie dla audytorów WSL z zakresu przygotowania, 
przeprowadzenia auditu i działań poauditowych

3 400,00 zł

8
Opracowanie Księgi Jakości zgodnej z normą ISO 9001 oraz 
wdrażanym Modelem Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości

4 500,00 zł
9 Opracowanie procedury nadzorowania dokumentacji

3 000,00 zł
10 Opracowanie procedury nadzoru nad zapisami

1
3 000,00 Zł

11 Opracowanie procedury postępowanie z niezgodnościami

3 000,00 zł
12 Opracowanie procedury działań korygujących

3 000,00 zł
13 Opracowanie procedury działań zapobiegawczych

3 000,00 zł
14 Warsztaty szkoleniowe dla właścicieli i uczestników procesów

6 000,00 zł
15 Nadzór zewnętrznego audytora nad pracą audytorów WSL

12 000,00 zł
16 Nadzór i wsparcie zewnętrznego audytora

w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań poauditowych
12 000,00 zł

17 Szkolenie dla grupy roboczej przygotowujące do certyfikacji 
systemu 1 600,00 zł

18 Doradztwo w wyborze jednostki certyfikującej
2 000,00 zł

.■ - ■ 

: . /...i;Ci-i,’
, . ■ • ■ --- •• ■ 

łączna ce na reauzacji przedmiotu zapytani  a oferto w egoA
CENA(C) (KWOTA BRUTTO) : ; ęfi

- ■ • • :' ■ . /W

- TtTŁ . ■ ■/ . '.T T .
Tarv- ... -..s : ... ■

.... '
! . . .75700,00 zł ,
; - zirzeciejiicdtijninyĘ^^

- niniejszej tabeli)
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b) Kryterium oceny - kryterium lp.2 - (LW)
Liczba zrealizowanych przez oferenta projektów wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego 
z wymaganiami normy ISO 9001 w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty (ponad 
wymagane w kryterium dostępu - kod A) zakończonych pozytywnym wynikiem certyfikacji, 
przeprowadzonej przez niezależną jednostkę potwierdzone stosownymi dokumentami 
(referencjami i/lub protokołami odbioru) od podmiotów, w których wdrożenie miało miejsce. (LW)

Nie mogą to być usługi już wskazane w kryterium dostępu A.
Wykaz wdrożeń systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, 
zakończonych pozytywnym wynikiem certyfikacji.____________ ________ _______________________

■i-'--"'' 
rfWrŚ

T-T-- T-L - -r- ■■■ ■
^9 ^,4 :i--

■■ ::T.
reakcji

• usługi

^ -- ¿dbiorca usługi- nazwa 
j." ' - podmiotu

r. jżałącznikdołączony (fóufęr^ ;
< ■ P o tw ;e rdza jąęy realiza cję usługife/ ‘¿;

1
- -

/

-

2
- - -

i

c) Kryterium oceny - kryterium ip.3 - (LU)
Liczba szkół wyższych, w których pracował/pracowali konsultant/konsultanci oferenta wchodzący 
w skład minimum 3 osobowego zespołu, który będzie realizować przedmiot zapytania ofertowego, 
potwierdzona pisemnym oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, stanowiska 
i formy zatrudnienia.
Poprzez określenie pracy w szkole wyższej Zamawiający rozumie fakt: zatrudnienie w szkole 
wyższej na stanowisku kierowniczym, administracyjnym, naukowo-dydaktycznym lub 
dydaktycznym (na podstawie umów o pracę lub/i umów cywilno-prawnych).

Jedną z podanych poniżej szkół wyższych może być już wskazana szkoła wyższa w kryterium D.
Wykaz szkół wyższych, w których pracował/pracowali konsultant/konsultanci oferenta wchodzący
w skład zespołu konsultantów.

Ip. •narw.sko.
Nazwa szkoły

" wyższej
'■-■-¿Stąnpwiskó''.

prący . ' \

• ~r; ■ •Łr* - < A i • ;
C «OrplH f; . ■! - _ ; fpś&lADtŻE^psoby

1

- *• / / /

/

\

/

Oświadczam, iż dane 
dotyczgcego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli sq zgodne 
z prawdg.

czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu
2 - - - Oświadczam, iż dane

" W przypadku konieczności prosimy o dodanie kolejnych wierszy tabeli. St
ro
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/ /
/

/

dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli sq zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu

3
L.

_________________________

Oświadczam, iż przedkładana oferta spełnia wszystkie wymagania wskazane w zapytaniu 
ofertowym nr 2/11/2012/OnJKnP z dnia 30.11.2012 r. ogłoszonym przez Wyższą Szkołę Logistyki 
oraz wszystkie podane w niej dane są zgodne z prawdą.

.   .«W.l ....... ...... »»4*4

■ imię i nazwisko osoby
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową

(Jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

i

3
W przypadku konieczności prosimy o dodanie kolejnych wierszy tabeli. St

ro
na
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Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 2/11/2012/OnJKnP 1
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki - 
beneficjent projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz 
Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze 
strony Zamawiającego w wybór oferenta: Bartosz Osmolą - Kierownik projektu. Mateusz Michalski — 
Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) w szczególności poprzez: 
o uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
• pozostawanie 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.

' Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt,: '‘Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. St
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Zatqcznik nr 3. Potwierdzenie realizacji projektów

List referencyjny

PBSG S p • t e - • ł ■ - - W Am - 7- . - m- pi • - - . łema
■ ~ 'ilu 7 7: -■ V ¡7 SrtiA '■ : ii ~ I ' 7 .7 . ■ , ; . ■ . i.

9 »1:2 ■ ■. ?.

z ■< i u - an<: z .<□: ? .*.•■ n i <itf> systr-r i er ■ , :nc<w.i ’• y:

• n । ą.c^j l . cl kr CA 1 i • ’ ' < • ■
«ymajaii :.<:<! ir.y PN-EN 9'01:2t .■?,

• rl z :>W.1 1 ft SZk«.!••!. dla ptafOWm kOW 7. 7.,'r:.' 4 a.mm. . ,
■ z r-z dla duaytmów w«wtię t r .'.nyctl w zaktesm t.r.~yr w - 1 n-ia 
=» Kły r cw systemu z<i r ządtan i ą jakością,

• Budowę do kumo nr i ■■ ~ i - cc r .»■- jwar, . e dokument a .. i " <? yku
pclykiz ;• użyciem oprę uranów a ma Smart Arem te tt,

• Z amo1 owaru r procesów iiinkcj -h w A-
cp: ■ - -j i a:cowa n i a Stu r t >» r zh 11 e et,

• Szkolenie ziKtf.ri, ot sług i 3ir.ru' Al eh Hec:,
• Wsparcie w przeprowadzeniu audytów wewr.ęt r znyrh,
• Udzieli w cei tyf i kac j_ .

Pi zeprowddzony prc-ces wdrożenia przebiegał sprawnie i z
miu.-.-iiomairicrr . K . pąn .< y k., 7-> 1 i się ñfí* ’y'- ••• ?d <

rreryioryuzna r zetelnoś'.i.a< ale również peinyn zrerur 1 enietri 
specyfiki i pótrzoh nasżag organizar?;]i i p< łnyir zaangażowańi-em, 1. < 
4 7. n .-i n 1 ■’* za.T ł ,.gu j< wysok.i ñk. ■- orgar.i.acj. : i o j e k 1 >. ri 
rz.-’-Tilny spósob przeketzan w.e-Jzy podczas ¿kilem Jiięki czemu 
pracownicy w pełni zrozumieli problematykę sysrer 1 zarządzani ri 
jakem i ą zgodnAgr ;< wymdgaL^^Jtu. normy ISO ?jjl. E:ekcen. plac 
zrealizowanych podczas projektu było. pozy".ywr.- rrr-j/ ■ - ¡ ■ ■ - u 
mr-yti koc ■ .

Aria Polska Sp z o o
53-017 Wi ocla w ul Wiosenna 14/2
Zakład Produkcyjny
62-BOO Kalisz, ul Metalowców 30-44

’r e k t Ger etui’

, i • ! .

NIP 8992557602 REGON 020217801 
tel *48 071 33 86 540

1el -48 062 764 40 78
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LIST REFERENCYJNY

Niniejszy list referencyjny zaświadcza, iz:

PBSG Sp. z o.o. wykonuje na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie 
wszelkie prace związane ze wsparciem i doradztwem przy wdrożeniu Systemu 
Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000. Dotychczasowe prace związane z wdrożeniem 
systemu zarządzania jakością obejmowały:

• Przeprowadzenie diagnozy wstępnej mającej na celu zapoznanie się z ZDM I 
określenie stopnia spełnienia wymagań normy ISO 9001:2000 (podstawą były 
wywiady audytowi i badanie obowiązującej dokumentacji)

• Przeprowadzenie szkoleń w ramach interpretacji wymagań standardu ISO 9001.
■ Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników aplikacji SMART Architect i SMART 

Portal służącej do zarządzania i nadzorowania dokumentacji SZJ
• Opracowanie właściwej dokumentacji wymaganej przez system zarządzanie 

jakością ISO 9001:2000
• Implementacja zapisów dokumentacji do SMART Architect

Kolejne etapy prac związane będą z:
■ Przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń z zakresu wymagań zawartych w 

nowoopracowanej dokumentacji
* Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń । warsztatów dla audytorów 

wewnętrznych systemu zarządzania jakością
• Odział w procesie certyfikacji wg ISO 9001:2000.

Przeprowadzony w ZDM proces wdrożenia przebiegał sprawnie i zgodnie z planem 
w związKu z czym wierzymy iż efektem końcowym projektu będzie przyznanie nam 
certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 przez niezależną, akredytowaną jednostkę 
certyfikującą.

Konsultanci przez cały czas trwania projektu wykazywali się nie tylko wiedzą 
merytoryczną i rzetelnością ale również pełnym zrozumieniem specyfiki i potrzeb 
administracji. Dzięki takiemu podejściu, wdrażany system me jest narzuconym sztucznie 
zbiorem procedur i zasad lecz staje się częścią zintegrowanego systemu zarządzania i 
narzędziem do podnoszenia efektywności naszej pracy

Na uznanie zasługuje również wysoka jakość organizacji projektu oraz jasny i 
rzetelny sposób przekazania wiedzy podczas szkoleń. Dzięki temu pracownicy w pełni 
zrozumieli problematykę zarządzania jakością, identyfikowania potrzeb Klienta i starają 
się sprostać zdefiniowanym wymaganiom.

Uważamy ze PBSG sp. z o.o. to Wykonawca profesjonalny, solidny i rzetelny.

Wszystkim organizacjom, które chcą mieć pewność, ze wdrożenie będzie 
przebiegać sprawnie i terminowo, a wdrożone systemy będą realną wartością dodaną 
rekomendujemy korzystanie z usług spółki PBSG
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Oddział COPI

59-101 Polkowice 
ul. Kopalniana 1

tel.. (48 76) 748 08 96
748 0804 

far (48 76) 748 08 71

NIP 692-COO-00-13
REGON 390021764

•00142

KGHM Polska Miedz
Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lubinie

59-301 Lubin
ul. M. Sklodowskiej-Curie 48

tel (48 76) 747 82 00
(ar (48 76) 747 85 00

www kghm.pl

NIP 692-000-00-13
REGON 390021764

Czlwltow Zarząou
KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Krzysztof Skóra
Prezes Zarządu

Ireneusz Reszczyński
Wiceprezes Zarządu

Marok Fuslński
Wcep'ezes Zarządu

Dariusz Kaśków
Wiceprezes Zarządu

Stanisław Kot
Wiceprezes Zarządu

Zarejestrowana pod nr 
KRS C0CÖ02J302 
w Sądził Rejonowym 
dU WrocUwia Fabrycznej, 
IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, 
gdzie przechowywana jest 
dokumentacja spółki

Kapital zakładowy:

2.CM.000.000 zł
(Z czeęo gacono 2 000 000 GOO VI

¡tSMV

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
ODDZIAŁ CENTRALNY OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI

Polkowice, 18 grudnia 2007 r
D 2007

List referencyjny

Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI) jest Oddziałem KGHM Polska Miedź 
SA, powołanym w celu koordynacji i zarządzania usługami informatycznymi 
wykorzystywanymi przez wszystkie Oddziały KGHM. COPI odpowiada m.in. za 
utrzymanie głównych systemów informatycznych Spółki (w tym największej w kraju 
instalacji systemu SAP). KGHM O/COPI świadczy także usługi informatyczne dla 
podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM.

Różnorodność systemów i rozwiązań informatycznych funkcjonujących w KGHM, a także 
duże rozproszenie geograficzne użytkowników skłoniła kierownictwo COPI do 
poszukiwania sprawdzonych metodyk w zakresie organizacji i zarządzania usługami 
informatycznymi.

W 2006 roku KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania 
Informacji nawiązał współpracę z PBSG Sp. z o.o. Celem współpracy było wdrożenie 
systemu zarządzania jakością usług IT. świadczonych przez COPI na rzecz pozostałych 
oddziałów KGHM Polska Miedź S A.

W ramach przedsięwzięcia konsultanci PBSG wspomogli proces wdrożenia systemu 
zarządzania jakością usług IT według normy ISO 20000. Kompleksową regulację całego 
obszaru IT uzyskano poprzez konsolidację procesów zarządzania usługami IT na jednej 
bazie dokumentacyjnej z automatycznymi mechanizmami monitorowania oraz 
nadzorowania wszystkich procesów. Zastosowane rozwiązanie oparto na normie ISO 
20000, dobrych praktykach ITIL i oprogramowaniu Smart.

Zrealizowane prace obejmowały między innymi opisanie katalogu usług (wraz z 
zaproponowaniem zaktualizowanych umów SLA), zdefiniowanie mierników, określenie 
zasad monitorowania oraz raportowania usług. Dodatkowo udoskonalono organizację 
pracy Service Desk oraz przeprowadzono standaryzację sposobu zarządzania zmianami, 
konfiguracją i wydaniem. Pracami projektowymi objęto również obszar zarządzania 
bezpieczeństwem i ciągłością działania (BCP oraz DRP).

Wdrożony system przeszedł pozytywny proces certyfikacji, dokonany przez niezależną 
jednostkę certyfikacyjna, a Spółka KGHM Polska Miedz SA otrzymała pierwszy w Polsce 
akredytowany certyfikat potwierdzający najwyższą jakość usług IT - ISO/IEC 20000.

Projekt został zrealizowany terminowo, w pełnym zakresie, spełniając nasze oczekiwania. 
Na podstawie dotychczasowej współpracy oceniamy firmę PBSG Sp. z o.o. jako 
wiarygodnego, profesjonalnego i godnego polecenia partnera w obszarze zarządzania 
usługami informatycznymi
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Warszawa. ..iL lutego 2008 r

BDG-IH-0135-1-1-MK 08
‘>7

REKOMENDACJE 
dla PBS( t Sp. z o.o. 

z. siedzibą w Poznaniu, ul. Roose\eha 18

Od listopada 2007 r. Ministerstwo Gospodarki współpracuje z firmą PBSG w ramach 
realizacji projektu związanego z wdrożeniem systemu zarządzania jakością oraz systemu 
przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Zakres współpracy dotyczy zakupu 
oprogramowania Smart Portal. Smart \rehitect oraz konsultacji i szkoleń związanych 
z opracowaniem przebiegu procesów w Ministerstwie

Doty chczauowa współpraca z przcdstawic.clami łirmy układała się pomyślnie i bez 
zakłóceń. Aktualnie jesteśmy na ekipie dostosowywania funkcjonalności zakupionych 
aplikacji do specyfiki funkcjonowania Ministerstwa i w lej kwestii liczymy na pełne wsparcie 
firmy PBSG. w zakresie doradztwa i realizaci naszych oczekiwań.
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PORTAL E-NORMA

Warszawa, dn. 3 września 2008 r.

LIST REFERENCYJNY

W 2008 roku, w ramach realizacji projektu "Portal e-Norma w PKN - część I", Polski 
Komitet Normalizacyjny zdecydował o rozpoczęciu wdrożenia Systemu Zarządzania 
Usługami 1T zgodnie z normą PN-1SO/IEC 20000. Przedsięwzięcie miało na celu 
wprowadzenie skutecznych mechanizmów zarządzania jakością usług informatycznych 
świadczonych przez Wydział Informatyki na rzecz pozostałych jednostek organizacyjnych 
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Ze względu na złożoność i tempo projektu, 
konieczność zintegrowania nowego systemu z istniejącym systemem zarządzania jakością 
zgodnym z PN-EN ISO 9001 oraz wprowadzanym oprogramowaniem do zarządzania 
zgłoszeniami i konfiguracją IT, wymagana była współpraca z firmą posiadającą odpowiednie 
doświadczenie, zarówno w zakresie zarządzania usługami IT jak i zarządzania projektem. 
Wymagana była wiedza i praktyczne doświadczenie w zakresie normy ISO 20000 oraz 
stosowania metodyki PRINCE 2. Zdecydowano się na usługi doradcze firmy PBSG Sp. z o. o. 
spełniającej powyższe wymagania.

W ramach projektu PBSG Sp. z o. o. wdrożyło system zarządzania jakością usług IT wg 
normy PN-ISO/IEC 20000:2007. Wymagania powyższej normy w połączeniu 
z profesjonalnie przekazywanymi dobrymi praktykami IT1L pozwoliły na zbudowanie 
systemu dostosowanego do wymagań Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i spełniającego 
najwyższe światowe standardy. System ITSM w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
zbudowano w oparciu o bazę dokumentacyjną SMART. Szczegółowe procedury systemowe 
zostały dostosowane do konkretnych praktycznych rozwiązań i mechanizmów w zakresie 
zarządzania incydentami, problemami, zmianami, konfiguracją, dostępnością i wydajnością, 
realizowanych przez specjalistyczne oprogramowanie ManageEngine firmy AdventNet.

Dogłębna znajomość zagadnień związanych z normą, zasadami funkcjonowania struktur IT 
w organizacjach, bogate doświadczenie praktyczne, dyspozycyjność i zaangażowanie

UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Sirona I j 2
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

DEPARTAMENT SŁUŻBY CYWILNEJ

Wojciech Michota
ZASTĘPC A OYRf KTÓRA

Warszawa, dnia sierpnia 2012 r,

DSC-374O7-3U / F12.WM.AG

Niniejszym informuję, iż liana PBSG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zrealizowała zamówienie 
pn. „Opracowanie koncepcji optymalnej struktury organizacyjnej Urzędu Regulacji Energetyki". 
Umowa była realizowana od 04 czerwca do 30 lipca 2012 r. Wartość umowy wynosiła 94 499,99 zł brutto. 
Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu ..Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie 
kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych nu poprawę procesów 
zarządzania w administracji rządowej". realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 
w ramach Działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej" Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki

W ramach zamówienia. Wykonawca zrealizował usługi obejmujące:
• Przeprowadzenie analizy funkcionowania urzędu w otoczeniu prawnym i organizacyjnym, w tym: 

opracowano schemat struktury organizacyjnej i mapy zachodzących procesów, zidentyfikowano 
luki oraz obszary  wymagające udoskonalenia;1

• Zidentyfikowanie k 1 uczowycłi procesów i przygotowanie optymalnej struktury organizacyinej 
IJRE, w tym. opracowano model optymalnej struktury organizacyjnej, wraz z przebiegiem 
wybranych procesów, a także określono niezbędne zmiany pomiędzy obecnie funkcjonującą 
strukturą, a optymalnym modelem;

• Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu z zakresu metodyki wdrażania zarządzania 
procesowego w urzędzie administracji rządowej;

• Opracowanie i zrealizowanie koncepcji działań infonnacyino-proinu|ącvch zarządzanie procesowe 
w urzędach administracji rządowej, obejmujące m in przygotowanie i uruchomienie szkolenia 
e-łeamingowego oraz organizację konferencji dotyczącej zarządzania procesowego.

Zamówienie zostało zrealizowane przez PBSG Sp. z o.o. w składzie kierownik zespołu Iga Stróżyk, 
eksperci: Dorota Lobos, Maciej Lewandowski. Marcin Kowalczyk. Paweł Radzilowski

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów1 potwierdza należyte wykonanie usługi
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Warszawa, dnia-' rraja 2009 r.

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego potwierdza, że od dnia 22 września 

do dnia 30 listopada 2008 r. Firma PBSG Sp. z o.o. wykonała usługi w zakresie 

przygotowania i realizacji systemu szkoleń e-leamingowych z zakresu 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla pracowników Urzędu.

Prace swoim zakresem obejmowały m.in.; opracowanie techniczne i merytoryczne 

materiałów do szkolenia, obsługę internetowej platformy e-learningowej oraz 

wystawienie certyfikatów dla uczestników szkolenia. Prace zostały wykonane 

zgodnie z umową.
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