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Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 2/08/2013/OnJKnP1

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.

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 2/08/2013/OnJKnP w sprawie 
wdrożenia rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności usług 
edukacyjnych świadczonych przez Wyższą Szkołę Logistyki (WSL) zgodnego 
z koncepcją Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption 
Accounting - RCA) i wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze 
POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakośd, kurs na przyszłośd - wdrożenie 
w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, składamy niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

TEL/FAX:................................................................................................................................................

E-MAIL:.................................................................................................................................................

NIP........................................................................................................................................................

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące funkcjonalności systemu)

IMIĘ I NAZWISKO:..................................................................................................................................

TEL. KONTAKTOWY:...............................................................................................................................

E-MAIL:.................................................................................................................................................
- każda strona niniejszej oferty musi zostad zaparafowana -
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2) KRYTERIA DOSTĘPU:

a) Kryterium dostępu - kod A
Oddelegowanie do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego minimum 3-osobowego zespołu 
konsultantów posiadających wykształcenie wyższe, z których minimum jeden musi posiadad 
doświadczenie z pracy w szkole wyższej (dobra znajomośd 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)

Wykaz osób tworzących zespół konsultantów mający realizowad przedmiot zapytania ofertowego.

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie Tel. kontaktowy do danej 
osoby

1

2

3

Wskazanie minimum 1 osoby, z powyższego 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 Oświadczam, iż dane 
dotyczącego 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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b) Kryterium dostępu - kod B
Każdy z konsultantów z zadeklarowanego zespołu konsultantów musi mied doświadczenie 
ze zrealizowania w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty minimum 3 projektów 
dotyczących wdrażania zaawansowanych rachunków kosztów jak Activity Based Costing, 
Grenzplankostenrechnung, Resource Consumption Accounting.

Wykaz doświadczenia konsultantów.

Lp.
Imię i 

nazwisko

Nazwa projektu oraz nazwa 
podmiotu w którym projekt był 

realizowany

Funkcja pełniona w 
projekcie

Okres realizacji 
projektu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

c) Kryterium dostępu - kod C

Zrealizowanie przez oferenta w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty minimum 3 
projektów wdrożenia rachunku kosztów do kalkulacji kosztów
i rentowności, zgodnego z koncepcją Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource 
Consumption Accounting - RCA) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowaniu 
controllingowego, z których co najmniej jedno było zintegrowane
z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), potwierdzone stosownymi 
dokumentami (referencjami dostarczonymi na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania 
ofertowego - załącznik numer 3) od podmiotów, w których wdrożenie miało miejsce.

UWAGA: podstawowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie poprawności wypełnienia 
REFERENCJE OD TRZECH PODMIOTÓW; wzór formularza dla REFERENCJI stanowi załącznik numer 
3 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik pt. „REFERENCJE - zakooczone sukcesem 
wd rożenie”)
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Wykaz 3 wdrożeo.

Lp. Nazwa usługi
Okres 

realizacji 
usługi

Odbiorca usługi - 
nazwa podmiotu

WYPEŁNIĆ DLA 
WSZYSTKICH WIERSZY 

Nazwa 
specjalistycznego 
oprogramowanie 
controllingowego, 

które wykorzystano 
zostało w danym 

wdrożeniu.

WYPEŁNIĆ 
MINIMALNIE W 

JEDNYM WIERSZU 
Nazwa systemu klasy 

ERP, który był 
zintegrowany z danym 

specjalistycznym 
oprogramowaniem 

controllingowym 
wykorzystanym w 
danym wdrożeniu.

1

2

3

3) KRYTERIA OCENY:

a) Kryterium oceny - kryterium lp. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 2/08/2013/OnJKnP zgodnie z wszystkimi wymaganiami. Cena podana w PLN, zaokrąglona 
do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT2.

2 Cena musi zawierad podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku 
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłkę.

Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT)

słownie (................................................................................................................................. )

Uszczegółowienie wyceny:
- wartośd netto w PLN:.................................................

- VAT:.............................................................................
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b) Kryterium oceny - kryterium lp.2 (K)
Ocena kreatywnośd koncepcji. Koncepcja modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego 
na założeniach zasobowo-procesowego rachunku kosztów z uwzględnieniem przykładowych 
elementów modelu, przykładów etapów rozliczeo, zasad wyodrębniania obiektów, wymaganych 
podstawowych danych operacyjnych, zasad prezentacji danych o zasobach, procesach oraz 
usługach oraz potencjalnych rezultatów i zastosowao menedżerskich tego rachunku kosztów

UWAGA: Szablon dla opisu koncepcji stanowi załącznik numer 4 do niniejszego zapytania 
ofertowego (załącznik pt. „KONCEPCJA - model rachunku kosztów”)

KONCEPCJA powinna pokazad model zasobowo-procesowego rachunku kosztów i jego 
zastosowanie do wyceny kosztów i rentowności przykładowego, dowolnego, kierunku studiów 
dowolnej uczelni wyższej.
OBOWIĄZKOWA struktura konceptu:
• Rozdział 1: Wstęp merytoryczny dotyczący koncepcji zasobowo-procesowego rachunku 
kosztów i wskazania zastosowao i korzyści jej zastosowania w uczelniach wyższych
(maksymalnie 2 strony A4).
• Rozdział 2: Koncepcja modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego
na założeniach zasobowo-procesowego rachunku kosztów z uwzględnieniem przykładowych 
elementów modelu, przykładów etapów rozliczeo, zasad wyodrębniania obiektów, wymaganych 
podstawowych danych operacyjnych (maksymalnie 6 stron A4).
• Rozdział 3: Zasady prezentacji danych o zasobach, procesach oraz usługach oraz potencjalne 
rezultaty i zastosowania menedżerskie tego rachunku kosztów na Wyższej Uczelni (maksymalnie 4 
strony A4).
• Koncepcja powinien byd przedstawiona w sposób czytelny i zrozumiały z wykorzystaniem 
graficznych prezentacji schematów powiązao danych oraz formuł obliczeniowych.

UWAGA - przekazane wraz z ofertą KONCEPCJA zostanie upubliczniona zgodnie z zasadami 
opisanymi w punkcie 6 niniejszego zapytania ofertowego.

4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY:

Oferent musi dołączyd do niniejszej oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania wiążących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy,
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik pt. „OŚWIADCZENIE - brak 
powiązania z Zamawiającym”),
- REFERENCJE OD TRZECH PODMIOTÓW potwierdzające zakooczone sukcesem wdrożenie przez 
Oferenta w tych podmiotach rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności, zgodnego
z koncepcją Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting - 
RCA), z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowaniu controllingowego, z których
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co najmniej jedno było zintegrowane z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource 
Planning),potwierdzone stosownymi dokumentami od podmiotów, w których wdrożenie miało 
miejsce; wzór formularza dla REFERENCJI stanowi załącznik numer 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego (załącznik pt. „REFERENCJE - zakooczone sukcesem wdrożenie”),
- KONCPECJA modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego na założeniach Resource 
Consumption Accounting, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów modelu, 
przykładów etapów rozliczeo, zasad wyodrębniania i kalkulacji kosztów działao uczelni obiektów 
kosztowych, wymaganych podstawowych danych operacyjnych, zasad prezentacji danych kosztów 
zasobów, procesów i produktów uczelni oraz potencjalnych rezultatów i zastosowao 
menedżerskich tego rachunku kosztów; szablon dla opisu koncepcji stanowi załącznik numer 4 do 
niniejszego zapytania ofertowego (załącznik pt. „KONCEPCJA - model rachunku kosztów”),

5) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

I. Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer
2/08/2013/OnJKnP (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną częśd 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeo wymagania zawarte w jego treści.

II. Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 2/08/2013/OnJKnP.

III. Oferent zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

IV. W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

V. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
VI. Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne.

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
('eżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

data i miejsce podpisania oferty

- każda strona niniejszej oferty musi zostad zaparafowana -
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