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Załącznik nr I do protokołu z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 

nr 1/05/2013/OnJKnP

POTWIERDZENIE UDOKUMENTOWANIA PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO1

NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WWW.WSL.COM.PL

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013/OnJKnP (z dnia 27.05.2013 r.) w sprawie dostawy, instalacji i wdrożenia w siedzibie 
Zamawiającego systemu informatycznego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zwanego dalej ERP lub system, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego w ramach 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.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80533000-9 Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe

http://WWW.WSL.COM.PL
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Na potrzeby realizacji projektu Pt .Orientacja na jakosC. Kurs na 
przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkołę Logistyki Modem Zarzodzama 
Jakoicifl i Kontro i Jakości' 'projekt .ytoólfinansowany ze środków l>nn 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta 
zostaje w dniu dzisiejszym (27 05 2013 r) piocs-dura zapytania 

ofertowego
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T/ctcie r*pyt«nie ofertow* nj potrzeby projektu "OrlVflUtpi n« jłkoić - kur» ni prrysrloic“

Trzecie zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Orientacja 
na jakość - kurs na przyszłość"

2013-05-27 18 04

Na potrzeby realizacji projektu pt .Orientacjo no jakość. kurs na przyszłość - wdrożenie 
w Wyzszej Szkole logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości ‘projekt 
współfinansowany ze środków Unii EurcDcj-.no) w ramach Europejskiego funduszu 
Społecznego! wszczęta zostaje w dn u dzisiejszym (27 05 2.013 r) procedura zapytania 
ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE nr l/OS/2015/OnJKnO w sprawie dostawy 
instalacji i wdrożenia w siedzibie Zamawlijocego systemu informatycznego klasy ERP 
Jang Enterpnsc Resource Pianmng) zwanego daiij ERP lub system zgodnie z

Wydarzenia WSL

LogMeeting

Wydarzenia

Aktualności

wymaganiami Zamawiającego

Powyższe zapytań« ofertowe ma no celu umożliwienie realizacji trzech zatiait projektu - zadań« numer <t pt 
.Wdrożenie Modelu Zarządzania Kawami’, zadanie nr 5 pt .Wdrożenie Mode.u Zarzodzama finansami zadanie nr 
6 ot Wdrożenie Modelu Zarządzania Majątkiem' Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury 
zawterajo <jol.)czcnr' do rtmiejszoj wiadomości pliki Beneticjent/Zamowiajacy IW5U wszczyna mniejszo procedurę 
w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze POKJ. 04 0101- 00-163/11 zgodma z obowiązującą na rynku 
wspólnotowym zasada konkurencyjności prawodawstwem unijnym oraz krajowym

Zamawtajacy W$U wycierze najkorzystniejsza oferte. która uzyska najwyższa liczbę punktów w oparciu o ustalone 
er zapytaniu ofertowym kryteria Postępowanie prowadzone jest zgodn e ? zasadami konkurencyjności 
Zamówienie zostanie udzielone na podstawę wskazanych kryteriów zapewniających zgodność z zasadom 
przejrzystości niedyskryminacji równego traktowania oraz gwarantującym m oferty zostań1) ocenione w 
warunkach efektywnej konkurencji tj zgodnie z kryterium .oferty najkorzystniejszej ekonomicznie'

Wszystkie zainteresowane podnnoty zapraszamy oc. udziału w postępowaniu' zapoznania uę z warunkami wyboru 
i następnie nadsyłania ofert

Zapytanie ofertowe nr l_05_2013_On.lKnP z dnia 27 05 2013 (dot ERP)

Zal i do zap ofertowego nr l_05_2013„OnJKnP z dnia 27 05 2013

- Zat 2 do zap ofertowego nr i_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05 2013

Zał.3 do zap ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05 2013

Zał.4 do zao ofertoweoo nr 1 05 2013 OnJKnP z dnia 27.05 2013
Strona korzysta z plików coofces w celu reabzacy usług < zgodnie z Politykę Plików Cookies.
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Zat9 do zap ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnia 27.05.2015 

Zat. 10 do zap ofertowego nr L_05_2013_OnJKnP z dnia 27 0 5 2013 

Zat 11 do zap ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05 2013 

Zat IZdo zap ofertowego nr l_05_2013_On.)KnP z dnia 27.05 2013 

Zat 15 do zap ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05.2015 

Zat 14 do zap ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05 2015 

Zat 15 do zap ofertowego nr l_05..2013..0n.)KnP z dnia 27 05 2013

Wybrane zołgcznlki w wursjl do edycji (pliki DOO

Zat 8 do zap ofertowego nr 1.05_2015_OnJKnP z dnia 27 05 2015

Zat 12 do zap ofertowego nr l_05„2013_OnJKnP z dnia 27.05 2013

Za! 15 do zap ofertowego nr k_05_2013_OnJKnP z dnia 27.05 2013

Osobo do kontaktów w kwestiach fctmalnycn i proceduralnych zwipzan/ch z zapytaniem ofertowym 

Kierownik projektu nr POKLC4 01 ObOO-163/11 mgr Sartosz Osmpa Ihartosz osmolatawsl com pl'

Osooa dO kontaktów w sprawach merytorycznych/tecnnicznych dot przedmiotu zapytań a ofertowego 
Specjalista dr. informatycznych projc-ktu nr POKl 04 01 01 -00.163/11 IGtćrwny informatyk WSl.l mgr mz Maciej 
Micmr 'maciej niemirtąwst com pt‘

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
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Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w 
Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i 
Kontroli Jakości

ORIENTACJA NA JAKOŚĆ 
KURS NA PR7YS7hOŚĆ

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości tunkcjcnowania oraz potencjału rozwojowego WSI. poprzez 
wdrożenie w okresie o: 50 2012-30 09 2014 ModeluZarządzania Jakością i Kontroli Jakości w obszarze 
ksztalcenia zarządzana uczelnia i relacjami z otoczeniem Modę! ów został wypracowany w oparciu o zasadę 
Total Ouatity Management oraz normo ISO 9001 2008 W efekcie zostanie wdrożona kultura organizacyjna WSL 
zorientowana na jakość

Współpraca z mediami

Współpraca z uczelniami

Współpraca z firmami

Współpraca ze szkołami 

średnimi

Współpraca międzynarodowa

Program Erasmus

Podwójny dyplom

P Lło-a-dc’ d» . ~c
7 P-OCram Sarnowy

W ramach projektu zostanie także wdrożony szereg rożnych systemów, programów i narzędzi mających na celu 
ustanowienia w vVSL systemu zarządzania jakości-? ijAkoscią kształcenia atu i jakością pracy całej uczeimi Istotnym 
wyzwaniem projektu jest wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP do zarządzania uczelnią który cócjrn o 
trzy obszary - zarządzani« kadrami finansami majątkiem

W zakresie zarządzania jakntcia kształcenia zostanie ustanowiony System Zarządzania Jakością Kształcę n a 
składający sie z trzech podsystemów

Podsystemu Oceny Jakości Kształcenia we współpracy z pracodawcami (PO.1I0. na który składają uę-

‘ Program identyfikacji Potrzeb i Oczekiwań $tudentow/ek :PiPOS)

• Wdrczerre Programu Sparametryzowanej oceny jakości zając dydaktycznych (w tym e-ieamingui oraz 
wszystkich wykładowców przez studentów/ki

■ Program oceny treści kształcenia zawartych w programach nauczania przez pracodawców

Podsystemu Zapewnienia Jakości Kształcenia we ‘Współpracy z pracodawcami (PZJK). na który składają się

Program hospitacji zajęć dydaktycznych w zakresie zgodności z Modelem Zarządzania Jakością Kształcenia 

• Program wsparcia prowadzenia wyktądow przez pracodawców poprzez TELE -wykłady.

Strona korzysta z plików cookes w celu realdacy usług i zgodnie z Polityką Plików Cook.-es 
Mozesz określić warunki przechowywana lub dostępu do Plików cookies w Twojej przeglądarce
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odpowiedniego sprzętu umoz.iwiajacego sprawne funkcjonowanie tego nowoczesnego narzędzia Realizacja tego 
komponentu projektu zakłada także wdrożenie Programu Padania potrzeć 1 oczekiwań oraz oceny 1 motywowan a 
personelu wst co doprowadzi w efekcie no moayfikacj istniejącej struktury organizacyjnej 1 opracowania 
odpowiedniego regulaminu motywowania

A' ramacn projektu realizowane będzie również bardzo ciekawe । złocone zadanie mające na celu przygotowanie 
wdrażanego systemu zaczadzania jakością do certyfikacji Szereg działań w ramach tego zadania doprowadzi na 
koniec realizacji projektu do certyfikacji systemu zarządzania jakością w .vs_ zgodnie z normą iso 9001 2008 
crzez zewnętrzna jednostkę certyfikacyjna

Zadaniem komplementarnym d.a procesu wdrożenia systemu zarzodzania jakcscia będzie zadanie mające na celu 
wdrożenie Strateg» Rozwoju WSI metoda zrównoważonej karty wyników rBSC - Balance SCORECARD) Zadanie 
to polegać będzie na określeniu planu realizacji celów zawartych vi strategu rozwoju WS-. co ma doprowadzić do 
jeszcze lepszego funkcjonowania uczeiiy w tym przede wszystkim większego dopasowania 1 otwarcia się na 
potrzeby studentów

Zapytania ofertowe:

2012-11-20 Pierwsze zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Orientacja na jakość - kurs na przyszłość*

2012-11-30 Drugie zapytanie ofertowe na potrzeby projektu Orientacja na JakośC - kurs na przyszłość*

2012-12-10 Rozstrzygniecie zapytania ofertowego numer 1/11/2012/OnJKnP

2012-12-21 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 2/11/2012/OnJKnP

2013-05-27 Trzecie zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Orientacja na jakość - kurs na przyszłość"

Kontakt WSL:

Kierownik projektu Orientacja na jakość kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyzszej Szkole logistyki Modeiu
Zarządzania Jakoscia 1 Kontroli Jakości'
Numer projektu PÓKI 0<1 01 01-00-163/11
mg' Bartosz Osmolą
Ul 061830 47 75®

teł kom tMuicme
bartosz osmolaiawsl com pi

Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji projektu .Orientacja na jakość kurs na przyszłość - wdrożenie w wyzszej
Szkole logistyki Modelu Zarządzania Jakością । Kontroli Jakości
Numer projektu POKi 04 0101-00-163/11
mgr Mateusz Michalski
tel M- 061 83047750
mateusz mlcbalsknawsl com pl

Biuro projektu - Szyperską 20/21 ll piętro pCKOj 215

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług । zgodnie z Polityką Pików Cookies. 
Mozesz określić warunki przechowywani» lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
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Trzecie zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Orientacja - Wydarzenia WSL
na jakość - kurs na przyszłość"

2013-05-2713 0-1
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K-» potrzeby reabzac; p»ojeMu ot Onentacja ►urs r« przystroić - wdrożeń e
w Wyzwej Srko'e Logwvh Modelu Zarzadrana Jakością । kontroli Jako<c(< icrc?*Kt 

w&octftnansowany ze CrodkOw Ur« Europejce; w rabach Europejtk/ego f undutzu 

Soołecznegoi wszczęta zosfaje w dniu dzwe.iszym {27 OS 2013 t: procedura zapytany 

ofcnowego ZAPYTANIE OFERTOWE *•' b 05/2013'OnJrfnP w -,of!w? dostawy 
n$wzłej» • wdrozen«ij w vecte'b’c Zamaw.ająccgosystemu .Hermetycznego t'asy E^O 
:org Entcr-c^se Rc$ou»ce Planung zwanego osie; E°P lub system zgodne z 

wymaganiami Zam.%'/ia*xego

Powyższe zapytań c ofertowe ma na celu u^ozl wco c realtzac? trzech zadań projektu - zadan-ę numer 4 ot 
.Wdrożenie Modelu Z&rz&iztfw Kad»am•* radan.ę rv $ ot .Wdrozcrt Modę u Zarządzań a F nąn^rr.' zadanie n» 
6 ot .Wdrożeń e Modelu Zarządza* ‘»Majątkom’ Szczegółowe nfomnscjc dotyczące wttezctej oroccdury 

zawffM dołączone do n «'«¡szei w adomosc ebk* Bene^cjent^amewiaiąc/ iWSU 'wszczyna n n-ejsrą O'ocedu'c 
w celu c*aw c*<r//ei 'cabzaci« croe>tu o numerze PÓKI 04 01 Cl-09’¡63'11 zgodne z obow^zu ącą r'® z/r* u 
wspólnotowym ZAtadą konkurrncyjroici pMwodrwjrwem unijnym oraz krajo/z-ym

Zamay/iAj/Ky iW5U wyb*r?t r^jkofZyitn '•r.za 0<erte uzy<kt n.nj/Ą^tZł bc?be Ounktow w Ooercu n utw ó*u» 
w Zau/tar.nł ofertowyn^ kryte»-» Po‘»len<rw>r.f* orowadzone jftt zgod*' «• j ;a4ad»rrv konku'*« ,y/‘ •
2.-»n n/z ** ru* Z'<staf r udz*rlfr r ni p.»d*.t ly/in W,Aa£anyCh kfytrfiÓW Z4PCW1 »,Kv’n ’goj u*,( I TAWi-im- 

DfZCjrZ/itoit i »»*• nv;p równego o*aj gw*r4ntuj4€y<h 2c ofeny zoM^nj »xemonr //
^/arunka^n efektywnej konkyrer , tj zgodn •* ; Wytenum .ofeny najkorzyjm e;$xej r'

//%2y»tk-<» zairrtereioware purjrn« ;1 / zaprAi-ZArn'/ d > udziału */ ur>5tec«Qzva* u zapWfrah > «.-ę ; y/.vuri> flirn wyboru 

• natfrfprue narj>yl.v. e ofert

Zapytań»«? ofertowe nr l_05_2i)l,3-OnJKnP r dnu 27 05 2013 (dot ERP)

Zał 1 do z/rp ofertowego nr t_05w2013_On.)KnP z dnie 27 05 2013

Zał 2 do rap ofertowego nr I _05_201 J.OnJKnP Z dnia 27 05 2013

Zał 3 do zap ofertowego nr 1_05_20l5_OnJKnP z dnia 27 05 2013

Zal 4 do zap ofertowego nr 1..05_2013_OnJKnP z dn«a 27 05 2013

Zał 5 da zap ofertowego nr !_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05 2013

Zal 6 do zao ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05 2013

Strona korzysta z Di-ków cookies w cel j real tacr usług i zgodne z PoityM ^ków Coo»ee$ 
Mozesz ok^echc warunw przechowywania tuo dotteou do oukówcoo-aes w Twojej przeglądarce
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7M 5 do zap ofertowego nr 1.05„2013_OnjKnP z dni» 27 05 2015

Zał 6 do roo ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dn<a 27 05 2013

■ Z»ł 7 tło zap ofertowego nr l_05_2013_Or>JKnP z dn-a 27 05 2013

■ Ził 8 do zap ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05 2013

Zał 9 do ino ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05 2013

Zał 10 do zao ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05 2013

Zaf 11 do z.ip ofertowego nr l_05_201.3_On.IKnP z dnia 27.05 2013

Z»t 12 do zsp ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05.2013

' Zał 13 do zap ofertowego nr l_05_2.013_OnJKrtP z dnia 27 05 2015

Zał M do zap ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnu 27 05 2013

Zał 15 do zap ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05 2013

Wybrane zalgcrnikf w wersji do edycir (pliki DOCI

Zał 8 do zap ofertowego nr l_05_20I3_OnJKnP z dnia 27 05 2015

Zał 12 do zap ofertowego nr l_05_2013_OnJKnP z dnia 27 05 2013

Zał 13 do zap ofertowego nr l_05_2015_OnJKnP z dnia 27 05.2013

Osoba do kontaktów/ w ky/eatiacn formalnych • proceduralnych związanych z zao/isciem ofertowym
Kte'Own k cojektu ri POKL 0J 01 01-00-163 11 ma- Bartosz Osrrola bartosz osmolaijswsl com p(

O«oba do kontaktów w sprawach mer/torycznych.tecbnicznrch dot c*zedrn<otu zapytani» ofertowego 
Specjalista d-- informatycznych proiektu nr POKL 04 01 01-00-163’11 iGlown/ Informatyk W$U mgr nz Maciej 

Niemu irrwrciej niemirrawsl com pł.
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07 CG 2013 r (gooz 17 29) w DOSlCDCx^dniu prowadzonym w trybte

SPOtlCZNY zapytana oferto r/ego na dQMav*ę mjialoc;c ■ włożeń o $’cdz>b'c
Zarnaw!J;eccgo twew ‘n*©rmatyczrego klasyEPP

witce/

aon-oe-nnio

U<n.c;*tro$c nawiązywani® 1 ©otrzymywania «elacjt to klucz do ęuKesu 
zawodowego ale»osobistego Kompetencje wolywajace na j.)ko%< 
kontaktu związane z odoow-ednm dban-em o wygląd 

autoprezentacji trę$c w/oow edz. naitaw nr cm na potrzeby < 
OCZekiwanta fozmov/c /

UNIA CUROrnSKA 
fUROTf JSKl FUNDUSZ 

SPOUCZNY

zon-oj.zjiew

Na pouz^by reaUzac cro *ktu rt .Orientacja na jakotO hu*s na 
crzyszto« - //drozer e w Wyzizej Szkole „og ?t‘A‘ Modelu Za'rsd;rar a 

Ja*<OSC a' Kontro.' JakoSo* (projekt współfinansowany zc środków Urn 
Europei(ki«j w ramach Europe|$ki*qo Funduszu Społecznego, //irczeta 
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2012-11-30 Drugie zapytanie ofertowe n« potrzeby projektu ’Onentecja na jekoić - kurs n» przyszło«’

2012-12-10 Rozstrzygniecie zapytanie ofertowego numer l/H^Ol^OnJKnP

2012-12-21 Rozstrzygniecie zapytania ofertowego numer 2/11/2012/OrtJKnP

2013-05-27Trzecte zapytanie ofertowe na potrzeby projektu Orientacja na jakość - kurs na przyszłość’
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