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ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 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.1 2

1 Zamawiający (Beneficjent - Wyzsza Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej 
realizacji projektu nr: POKL.04.01.01-00-163/11 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, 
prawodawstwem unijnym oraz krajowym (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego). Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.01.01-00-163/11-00 z dnia 19.09.2012 r. Źródło finansowania 
projektu: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IV Szkolnictwo wyZsze i nauka; Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój 
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej 
na wiedzy; Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Podstawę do opracowania niniejszego zapytania ofertowego, w zakresie pełnej zgodności z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI, stanowią 
dwa dokumenty: Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. oraz Wytyczne 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja zatwierdzona dnia 01.07.2013 r. 
obowiązująca od 15 lipca 2013 r. UWAGA: na dzieo ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie internetowej 
www.efs.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie zamieściło komunikatu zobowiązującego Zamawiającego do upublicznienia 
zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej wskazanej w powyZszym komunikacie (komunikat z 23-07-2013 
informuje o tym, iZ taka specjalna strona jest w budowie).
2 Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówieo, o którym mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówieo (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówieo 
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 
z 30.04.2004, str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 19) i dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieo publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 
rozdz. 6, t. 7, str. 132).

Wspólny Słownik Zamówieo (CPV) 2:
79412000-5 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami

WYZSZA SZKOŁA
LOGISTYKI

PIERWSZA W POLSCE UCZELNIA LOGISTYCZNA
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1. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznao
NIP 778-13-89-372
Regon 300124247
tel. 61 850 47 81
fax. 61 850 47 89
www.wsl.com.pl

Osoba do kontaktów w kwestiach formalnych i proceduralnych związanych z zapytaniem ofertowym: 
Kierownik projektu nr P0KL.04.01.01-00-163/11 mgr Bartosz Osmola (bartosz.osmola@wsl.com.pl)
Osoba do kontaktów w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zapytania ofertowego: 
prof. ndzw. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyoski - Ekspert merytoryczny Zamawiającego 
(boguslaw.sliwczynski@wsl.com.pl).

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu jest niepubliczną uczelnią wyższą wpisaną do prowadzonego 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni 
niepublicznych pod numerem 325.

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu jest beneficjentem3 projektu o numerze P0KL.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 (umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-P0KL.04.01.01-00- 
163/11-00 z dnia 19.09.2012 r.).

3 Beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolnośd prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu paostwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji 
lub umowy o dofinansowanie projektu (ustawa z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
Dz.U.06.227.1658)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności usług 
edukacyjnych świadczonych przez WSL zgodnego z koncepcją Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów 
(Resource Consumption Accounting - RCA) Metodyka Resource Consumption Accounting (RCA) jest 
uznawana przez międzynarodowe organizacje wyznaczające standardy w dziedzinie rachunkowości 
zarządczej (np. Consortium for Advanced Management International - CAM-I, International Federation of 
Accountants - IFAC), za jedną z najbardziej zaawansowanych metodyk rachunkowości zarządczej. 
Rachunkowośd menedżerska prowadzona wg metodyki RCA jest w stanie dostarczyd kompleksowej 
informacji o kosztach i rentowności, skutecznie wspierając podejmowanie decyzji menedżerskich. Podstawą 
metody RCA jest przyczynowo skutkowa kalkulacja kosztów w całym modelu kosztowym uczelni oraz silna 
integracja tego rachunku z systemami informatycznymi WSL .

II. UWAGA: w zakres Zamówienia wchodzi koordynowanie przez Wykonawcę części prac wdrożeniowych 
systemu ERP, które będą dotyczyd implementacji Zasobowego Rachunku Kosztów (funkcjonalności BI 
systemu - Business Intelligence). Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy przejęcia pełnej 
odpowiedzialności za tę częśd wdrożenia informatycznego, ale wymaga opracowania projektu rachunku 
kosztów i specyfikacji informacyjnej w systemie BI wybranego systemu ERP oraz współpracy z 
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konsultantami firmy wdrażającej system ERP, mając na celu zapewnienie, aby wdrożona funkcjonalnośd 
z zakresu BI pozwalała na maksymalnie pełne wykorzystanie Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy kontakt do konsultanta/tów firmy wdrażającej cały system ERP, którzy 
odpowiadają za funkcjonalnośd BI w celu efektywnej współpracy wszystkich podmiotów. Zamawiający w 
porozumieniu z firmą wdrażającą system ERP przekaże Wykonawcy potrzebne informacja o systemie 
umożliwiające wykonanie przedmiotowego Zamówienia. Wykonawca stanowid ma zaplecze merytoryczne 
Zamawiającego w zakresie projektowania funkcjonalności modułu BI na etapie analizy przedwdrożeniowej, 
projektu wg opracowanego modelu RCA i wdrożenia modułu BI systemu ERP przez dostawce 
oprogramowania. Wykonawca ma stanowid wsparcie konsultantów wdrażających system ERP w takim 
zaprojektowaniu funkcjonalnośd modułu BI i relacji danych oraz ich wdrożeniu, aby w maksymalnie pełnym 
zakresie pozwalały na wykorzystanie efektów projektu Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów. 
Wykonawca w toku prac nad wykonaniem przedmiotowego Zamówienia musi uwzględniad funkcjonalnośd 
systemu ERP WSL - bezwzględnie niedopuszczalne jest doprowadzenie do sytuacji kiedy efekty prac na 
Zasobowym Rachunkiem Kosztów nie pozwolą na ich oprogramowanie w systemie ERP i wykorzystanie 
w bieżącej pracy w WSL z systemem ERP.

III. Zamówienia składa się z 3 zadao:
1) Opracowanie koncepcji zasobowego rachunku kosztów, jako rachunku kosztów według miejsc 

powstawania kosztów (centrów odpowiedzialności):
a) OPIS ZADANIA:

Celem realizacji zadania będzie opracowanie rachunku kosztów według miejsc powstawania 
kosztów zgodnie z regułami Resource Consumption Accounting , umożliwiającego analizę kosztów 
zasobów zaangażowanych w procesy edukacyjne i wspierające WSL. Określony w Modelu 
Zarządzania Finansami Wyższej Szkoły Logistyki wymóg przebudowy systemu finansowo- 
księgowego, zakłada uzyskanie szczegółowego podejście do analizy kosztów zasobów 
organizacyjnych i wynika z założenia uczynienia z tych analiz pierwszego obiektu zarządzania 
i kalkulacji kosztów (jest to zgodne z jednym z najbardziej promowanym obecnie na świecie 
systemy rachunkowości zarządczej Resource Consumption Accounting - RCA. Opracowana przez 
konsultantów zleceniobiorcy koncepcja Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów zostanie 
następnie wdrożona w systemie finansowo księgowym uczelni, jako rachunek kosztów według: 
miejsc powstawania kosztów, struktury zasobowej kosztów w realizowanych procesach oraz 
obiektów kosztowych, (WSL w okresie do 30.09.2014 r. wdrażad będzie informatyczny system klasy 
ERP składający się z trzech modułów: Moduł Finansowo-Księgowy, Moduł Zarządzania Majątkiem, 
Moduł Kadrowo-Płacowy). Zadanie to powinno uwzględniad następujące elementy:
- projekt struktury rachunku kosztów wg. ich miejsc powstawania zgodnej z koncepcją Resource 

Consumption Accounting,
- wskazanie kosztów rodzajowych, których koszty ewidencjonowane będą na poszczególnych 

miejscach powstawania kosztów,
- merytoryczną koncepcję zasad podziału kosztów na koszty stałe i zmienne dla miejsc 

powstawania kosztów,
- merytoryczną koncepcję zasad kalkulacji kosztów niewykorzystanych zasobów,
- merytoryczną koncepcję alokacji kosztów zasobów na obiekty kosztowe (produkty działalności 

WSL),
- spójną z koncepcją rachunku kosztów koncepcję powiązao informacyjnych danych wg 

organizacji syntetycznych i analitycznych kont księgowych Zakładowego Planu Kont WSL i ich 
relacje z modułem BI,

- projekt raportów z obszaru kontroli kosztów miejsc powstawania kosztów.
b) ZADANIE REALIZOWANE BĘDZIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WSL - w zakres 

prac wchodzi :
• identyfikacja kluczowych zasobów i grup zasobów w każdej jednostce organizacyjnej,
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• realizacja zadao projektowych mających na celu budowę nowego rachunku kosztów wg. miejsc 
powstawania (spotkania projektowe),

• opracowanie zasad indeksacji nowych miejsc powstawania kosztów w systemie finansowo- 
księgowym,

• przypisanie środków trwałych do nowych miejsc powstawania kosztów,
• przypisanie zasobów osobowych do nowych miejsc powstawania kosztów,
• przypisanie wszystkich pozostałych zasobów do nowych miejsc powstawania kosztów,
• opracowanie instrukcji opisu dokumentów operacyjnych księgowania kosztów (faktur, list płac, 

przelewów, itp.), numerem nowego miejsca powstawania kosztów.
• opracowanie projektu nowego rachunku kosztów wg. miejsc powstawania
• opracowanie zasad podziału kosztów na koszty stałe i zmienne w miejscach powstawania 

kosztów,
• opracowanie zasad kalkulacji kosztów niewykorzystanych zasobów,
• opracowanie projektu alokacji kosztów zasobów na obiekty kosztowe (produkty działalności 

WSL),
• opracowanie projektu relacji danych i powiązao informacyjnych kont księgowych 

syntetycznych i analitycznych Zakładowego Planu Kont WSL z modułem BI systemu ERP - 
na potrzeby zasobowego rachunku kosztów,

• merytoryczny projekt raportów z obszaru kontroli kosztów miejsc powstawania zasobów,
• zaangażowanie konsultantów Zleceniobiorcy nie może byd krótsze niż 6 dni roboczych
• UWAGA: zaangażowanie pracowników WSL dotyczyd będzie udzielenia pomocy konsultantom 

Wykonawcy poprzez podawanie wszystkich niezbędnych informacji oraz opiniowanie 
możliwości wdrażania poszczególnych rozwiązao. Za realizację przedmiotu umowy odpowiada 
Wykonawca, przy czym Zamawiający zapewni mu dostęp do informacji o uczelni oraz wiedzy 
pracowników WSL - zapewnienie dostępu do pracowników WSL oraz współpracy 
z konsultantami Wykonawcy.

c) GŁÓWNY PRODUKT REALIZACJI ZADANIA:
Rezultatem zadania musi byd dokumentacja koncepcji zasobowego rachunku kosztów zawierająca 
(forma dokumentu/raportu):
- projekt nowego rachunku kosztów wg. miejsc powstawania zgodnego z koncepcją Resource 

Consumption Accounting,
- struktura nowych miejsc powstawania kosztów przygotowana do zaimplementowania w 

systemie finansowo księgowym,
- środki trwałe przypisane do nowych miejsc powstawania kosztów,
- zasoby osobowe przypisane do nowych miejsc powstawania kosztów,
- wszystkie pozostałe zasoby przypisane do nowych miejsc powstawania kosztów,
- koszty rodzajowe przypisane do poszczególnych miejsc powstawania kosztów.
- projekt alokacji kosztów zasobów na obiekty kosztowe (produkty działalności WSL),
- projekt relacji danych i powiązao informacyjnych kont księgowych syntetycznych i analitycznych 

Zakładowego Planu Kont WSL z modułem BI systemu ERP - na potrzeby zasobowego rachunku 
kosztów,

2) Opracowanie i wdrożenie modelu kalkulacji kosztów i rentowności usług edukacyjnych 
z wykorzystaniem założeo koncepcji Resource Consumption Accounting - RCA:
a) OPIS ZADANIA:

Celem realizacji zadania jest opracowanie i wdrożenie modelu kalkulacji kosztów i rentowności 
usług edukacyjnych świadczonych przez WSL z wykorzystaniem założeo koncepcji Resource 
Consumption Accounting - RCA. Celem jest zapewnienie dostępu kadrze kierowniczej do rzetelnej 
informacji kosztowej niezbędnej do zarządzania rentownością działalności. Zadanie to uwzględniad 
będzie następujące elementy:

St
ro

na
 5

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- opracowanie struktury obiektów kosztowych, których koszty będą kalkulowane w rachunku 
kosztów,

- opracowanie repozytorium działao dla działalności dydaktycznej i administracyjnej 
zawierającego słownik i opis działao oraz parametry operacyjno-kosztowe działao,

- specyfikacja miar wielkości przerobu zasobów do rozliczania kosztów na procesy i obiekty 
kosztowe,

- specyfikacja nośników kosztów działao oraz absorpcji działao przez produkty w celu rozliczania 
kosztów na obiekty kosztowe,

- opracowanie specyfikacji struktury danych kosztów oraz wzajemnej organizacji i powiązao 
wymaganych wg metodyki RCA w Zakładowym Planie Kont WSL,

- opracowanie zasad kalkulacji rentowności obiektów kosztowych.
b) ZADANIE REALIZOWANE BĘDZIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WSL - w zakres 

prac wchodzi:
• pozyskiwanie informacji do opracowania struktury obiektów kosztowych na rzecz, których 

rozliczane będą koszty działao,
• opracowanie struktury obiektów kosztowych,
• specyfikacja działao wg analizy procesowej opracowanych obiektów kosztowych,
• pozyskiwanie informacji do opracowania repozytorium działao dla działalności dydaktycznej i 

administracyjnej,
• opracowanie repozytorium działao dla działalności dydaktycznej i administracyjnej 

zawierającego słownik i opis działao oraz parametry operacyjno-kosztowe działao,
• opracowanie zasad rozliczanie kosztów w tym nośników kosztów zasobów i nośników kosztów 

działao.
• opracowanie struktury obiektów kosztowych, których koszty będą kalkulowane w rachunku 

kosztów,
• specyfikacja miar wielkości przerobu zasobów do rozliczania kosztów na procesy i obiekty 

kosztowe,
• specyfikacja nośników kosztów działao do rozliczania kosztów na obiekty kosztowe,
• opracowanie zasad kalkulacji rentowności obiektów kosztowych,
• współpraca z wykonawcą prac informatycznych w zakresie prawidłowej implementacji 

opracowanego projektu rachunku kosztów w oprogramowaniu modułu BI systemu ERP
• wykonanie testów rachunku kosztów na danych WSL przeniesionych do systemu ERP,
• koordynacja wdrożenia modelu kalkulacji kosztów i rentowności usług edukacyjnych 

z wykorzystaniem założeo koncepcji Resource Consumption Accounting w systemie ERP WSL
• zaangażowanie konsultantów Zleceniobiorcy nie może byd krótsze niż 8 dni roboczych
• UWAGA: zaangażowanie pracowników WSL dotyczyd będzie udzielenia pomocy konsultantom 

Wykonawcy poprzez podawanie wszystkich niezbędnych informacji oraz opiniowanie 
możliwości wdrażania poszczególnych rozwiązao. Za realizację przedmiotu umowy odpowiada 
Wykonawca, przy czym Zamawiający zapewni mu dostęp do informacji o uczelni oraz wiedzy 
pracowników WSL - zapewnienie dostępu do pracowników WSL oraz współpracy 
z konsultantami Wykonawcy.

c) GŁÓWNY PRODUKT REALIZACJI ZADANIA:
Rezultatem zadania powinno byd wdrożenie modelu kalkulacji kosztów i rentowności usług 
edukacyjnych z wykorzystaniem założeo koncepcji Resource Consumption Accounting zawierająca 
(forma dokumentu/raportu):
- specyfikację obiektów kosztowych modelu kalkulacji kosztów i rentowności usług edukacyjnych, 
- repozytorium działao modelu kalkulacji kosztów i rentowności usług edukacyjnych,
- specyfikację działao wg analizy procesowej opracowanych obiektów kosztowych,
- specyfikację miar przerobu zasobów do rozliczania kosztów na procesy i obiekty kosztowe,
- specyfikację nośników kosztów działao do rozliczania kosztów na obiekty kosztowe,
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- zasady kalkulacji rentowności obiektów kosztowych,
- specyfikację struktury danych kosztów oraz wzajemnej organizacji i powiązao wymaganych wg 

metodyki RCA w Zakładowym Planie Kont WSL,
- wyniki testów rachunku kosztów wg modelu RCA w module BI, z wykorzystaniem danych WSL 

przeniesionych do nowego systemu ERP.

3) Opracowanie i wdrożenie zestawu raportów menedżerskich do analizy kosztów i rentowności usług 
edukacyjnych świadczonych przez WSL:
a) OPIS ZADANIA:

Celem realizacji zadania jest opracowanie wzorców raportów menedżerskich do analizy kosztów 
i rentowności usług edukacyjnych świadczonych przez WSL. Opracowanie struktury miar 
i wymiarów dla 8 podstawowych raportów wzorcowych
(Uwaga - opracowanie projektu generatora raportów w module BI zawierającego algorytmy 
generowania raportów na życzenie (on demand) będzie dodatkowym atutem Zleceniobiorcy:
Raport 1: Raport powinien dostarczad informacji do wielostopniowej i wieloprzekrojowej analizy 

rentowności Wyższej uczelni w ujęciu (rentowności rynku - grupy klientów, klienta, produktu, 
procesów i zasobów) dla następujących poziomów kosztów: Poziom Produktu, Poziom Grupy 
Produktowej, Poziom Klienta, poziom Segmentu Klienta, Poziom Uczelni. Raport powinien 
umożliwiad analizę w ujęciu czasu zapewniając możliwośd analizy w ujęciu rocznym, kwartalnym 
oraz miesięcznym.

Raport 2: Raport powinien dostarczad informacji do wielostopniowej analizy kosztów całkowitych 
działalności naukowo-badawczej uczelni, świadczenia usług dydaktycznych i edukacyjnych, 
obsługi studentów, działalności administracyjnej oraz innych obszarów działalności WSL w ujęciu 
następujących poziomów kosztów: Poziom Produktu, Poziom Grupy Produktowej, Poziom 
Klienta, poziom Segmentu Klienta, Poziom Uczelni. Raport powinien zapewniad dwustopniową 
rozdzielczośd informacji kosztowej o produktach i klientach w ujęciu działao oraz centrów 
kosztów. Raport powinien umożliwiad analizę w ujęciu czasu zapewniając możliwośd analizy 
w ujęciu rocznym, kwartalnym oraz miesięcznym.

Raport 3: Raport powinien dostarczad informacji do wielostopniowej analizy kosztów
jednostkowych świadczenia usług i obsługi studentów w ujęciu następujących poziomów 
kosztów: Poziom Produktu, Poziom Grupy Produktowej, Poziom Klienta, poziom Segmentu 
Klienta, Poziom Uczelni. Raport powinien zapewniad dwustopniową rozdzielczośd informacji 
kosztowej o usługach i klientach w ujęciu działao oraz centrów kosztów. Raport powinien 
umożliwiad analizę w ujęciu czasu zapewniając możliwośd analizy w ujęciu rocznym, kwartalnym 
oraz miesięcznym.

Raport 4: Raport powinien dostarczad informacji do wielostopniowej analizy rentowności Wyższej 
uczelni w ujęciu marż pokrycia z zachowaniem dodatkowej rozdzielczości na marże pokrycia 
liczone najpierw po kosztach zmiennych a następnie po kosztach stałych w ujęciu następujących 
poziomów kosztów: Poziom Produktu, Poziom Grupy Produktowej, Poziom Klienta, poziom 
Segmentu Klienta, Poziom Uczelni. Raport powinien umożliwiad analizę w ujęciu czasu 
zapewniając możliwośd analizy w ujęciu rocznym, kwartalnym oraz miesięcznym.

Raport 5: Raport powinien dostarczad informacji do analizy kosztów działao i procesów Wyższej 
Uczelni. Raport powinien zapewniad dwustopniową rozdzielczośd informacji kosztowej w ujęciu 
centrów kosztów. Raport powinien umożliwiad agregacje hierarchiczne kosztów w ujęciu 
struktury procesów.

Raport 6: Raport powinien dostarczad informacji do analizy kosztów działao i procesów Wyższej 
Uczelni z uwzględnieniem wartości nośników kosztów działao i ich stawek.

Raport 7: Raport powinien dostarczad informacji do analizy kosztów centrów kosztów zasobów 
Wyższej Uczelni z zachowaniem rozdzielczości informacji na bezpośrednie i pośrednie elementy 
kosztowe z rozróżnieniem kosztów stałych i zmiennych. Raport powinien umożliwiad agregacje 
hierarchiczne kosztów w ujęciu struktury centrów kosztów.
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Raport 8: Raport powinien dostarczad informacji do analizy kosztów centrów kosztów zasobów 
Wyższej Uczelni z uwzględnieniem wartości nośników kosztów zasobów i ich stawek.

b) ZADANIE REALIZOWANE BĘDZIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW WSL - w zakres 
prac wchodzi:

• opracowanie powyższych raportów,
• wyniki testów raportów otrzymanych w systemie BI wdrożonego systemu ERP,
• zaangażowanie konsultantów Zleceniobiorcy nie może byd krótsze niż 4 dni robocze
• UWAGA: zaangażowanie pracowników WSL dotyczyd będzie udzielenia pomocy konsultantom 

Wykonawcy poprzez podawanie wszystkich niezbędnych informacji oraz opiniowanie 
możliwości wdrażania poszczególnych rozwiązao. Za realizację przedmiotu umowy odpowiada 
Wykonawca, przy czym Zamawiający zapewni mu dostęp do informacji o uczelni oraz wiedzy 
pracowników WSL - zapewnienie dostępu do pracowników WSL oraz współpracy 
z konsultantami Wykonawcy.

c) GŁÓWNY PRODUKT REALIZACJI ZADANIA:
Rezultatem zadania musi byd dokumentacja projektowa z 8 wskazanych powyżej raportów 
uzyskanych w systemie BI systemu ERP.

3. RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

I. Opracowanie i wdrożenie Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów, jako rachunku kosztów według 
miejsc powstawania kosztów (centrów odpowiedzialności)
- najpóźniejszy termin całkowitego zakooczenia realizacji zadania (jego odbioru na podstawie protokołu 
odbioru): do kooca listopada 2013 r.

II. Opracowanie i wdrożenie modelu kalkulacji kosztów i rentowności usług edu. z wykorzystaniem założeo 
koncepcji Resource Consumption Accounting - RCA
- najpóźniejszy termin całkowitego zakooczenia realizacji zadania (jego odbioru na podstawie protokołu 
odbioru): do kooca grudnia 2013 r.

III. Opracowanie i wdrożenie zestawu raportów menedżerskich do analizy kosztów i rentowności usług 
edukacyjnych świadczonych przez WSL
- najpóźniejszy termin całkowitego zakooczenia realizacji zadania (jego odbioru na podstawie protokołu 
odbioru): do kooca marca 2014 r.
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4. PROCES WYBORU OFERTY, KRYTERIA DOSTĘPU I KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYBORU OFERTY

I. Ogólny schemat procesu wyboru Wykonawcy wraz z harmonogramem realizacji tego procesu:
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II. Sposób przygotowanie oferty:
a. Oferta musi zostad opracowana na FORMULARZU OFERTOWYM, który stanowi załącznik numer 1 

do niniejszego zapytanie ofertowego (załącznik pt. „FORMULARZ OFERTOWY”).
b. FORMULARZ OFERTOWY musi zostad podpisany przez osobę uprawnioną do podejmowania 

wiążących decyzji w imieniu danego Oferenta.
c. Do FORMULARZA OFERTOWEGO muszą byd dołączone następujące załączniki:
- 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 
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”),

d. Oferta musi byd przygotowana w języku polskim,
e. Oferta musi byd przygotowana przez jednego Oferenta (Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert przez konsorcja),
f. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych,
g. Oferent może opracowad i złożyd tylko jedną ofertę.

III. Sposób złożenia oferty:
a. Oferta przygotowana zgodnie ze wszystkimi zapisami punktu 4.II musi zostad dostarczona do 

Zamawiającego w postaci SKANÓW (plik PDF; dotyczy dokumentów podpisywanych odręcznie przez 
właściwe osoby, np. oświadczenia, referencje) oraz PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH (plik PDF; dla 
dokumentów niepodpisywanych, np. KONCEPCJA) na adres mailowy: bartosz.osmola@wsl.com.pl

b. Oferta musi byd dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy 
 najpóźniej do dnia 12.09.2013 r. do godziny 16:00.bartosz.osmola@wsl.com.pl

c. Każda oferta, która wpłynie po wskazanym powyżej terminie, nie będzie podlegad ocenie oraz nie 
będzie zwracana Oferentowi.

d. Wpłynięcie oferty potwierdzone zostanie wiadomością zwrotną wysłaną przez Bartosza Osmolę 
- w przypadku nie otrzymania takiej wiadomości (co może oznaczad problem z pocztą elektroniczną 
po stronie Oferenta i nie dostarczenie oferty) prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 061 
850-47-75 w celu potwierdzenia otrzymania oferty.

e. Wszystkie dokumenty (oferta) dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej muszą byd dla 
potrzeb archiwizacyjnych dostarczone do Zamawiającego również pocztą tradycyjną na adres: 
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Wyższa Szkoła Logistyki ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznao (dopisek na kopercie „Zapytanie 
ofertowe - ERP / do rąk Bartosza Osmoli)”. O ważności oferty decyduje czas wpłynięcia oferty do 
Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednakże oferta w postaci oryginałów 
dokumentów musi wpłynąd do Zamawiającego najpóźniej do 17.09.2013 r. do kooca dnia (takie 
rozwiązanie umożliwi najbardziej efektywne wykorzystanie czasu na opracowanie ofert przez 
Oferentów oraz umożliwi zgromadzenia przez Zamawiającego całej dokumentacji w postaci 
oryginalnych dokumentów).

f. Oferent pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

IV. Weryfikacja ważności złożonych ofert:
a. Weryfikację ważności ofert przeprowadzi zespół składający się z Kierownika projektu nr 

POKL.04.01.01-00-163/11 Bartosza Osmoli, Specjalisty ds. rozliczeo i ewaluacji Mateusza 
Michalskiego oraz Eksperta merytorycznego prof. ndzw. dr hab. inż. Bogusława Śliwczyoskiego.

b. Weryfikowane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w terminie wyznaczonym w punkcie 4.III.b niniejszego zapytanie ofertowego.

c. Przedmiotem weryfikacji będzie spełnienie przez daną ofertę wszystkich wymagao określonych 
w punkcie 4.II niniejszego zapytania ofertowego.

g. Oferta, która nie spełni któregokolwiek z wymagao określonych w punkcie 4.II niniejszego zapytania 
ofertowego zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona z procedury wyboru Wykonawcy 
(oferta nie będzie zwracana Oferentowi).

d. Pliki elektroniczne dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej, których Zamawiający nie 
będzie mógł odczytad zostaną uznane za niedostarczone i w trakcie weryfikacji wymagao 
dotyczących załączników do formularza ofertowego dana oferta zostanie uznana za nieważną.

e. Oferentowi nie przysługuje żadna forma odwołania od decyzji Zamawiającego o uznaniu 
nieważności oferty - każdego Oferenta obowiązują te same, jasno określone wymogi niniejszego 
zapytania ofertowego, niespełnienie ich nie znajduje żadnego usprawiedliwienia, które nie 
zakłóciłoby zasady równej konkurencji.

f. Zamawiający zwraca szczególną uwagą wszystkim Oferentom na dokładne zweryfikowanie oferty 
przed jej wysłaniem w zakresie ilości wymaganych załączników do formularza ofertowego, 
podpisania wszystkich wymagających tego dokumentów przez osobę upoważnioną do 
podejmowania wiążących decyzji w imieniu Oferenta, czytelności podpisów, sprawności plików 
elektronicznych (forma zapisu pliku musi umożliwiad jego odczytanie).

V. Weryfikacja spełnienia wszystkich kryteriów dostępu:
a. Kryteria dostępu mają zagwarantowad wybór Wykonawcy posiadającego wystarczające 

doświadczenie biznesowe i potencjał kadrowy dla zapewnienia pełnego sukcesu realizacji 
przedmiotu zamówienia.

b. Weryfikowane będą wyłącznie oferty, które spełniły wszystkie wymagania określone w punkcie 
4.II niniejszego zapytania ofertowego i zostały uznane za ważne oferty.

c. Weryfikację spełnienia wszystkich kryteriów dostępu przez poszczególne oferty przeprowadzi 
zespół składający się z Kierownika projektu nr POKL.04.01.01-00-163/11 Bartosza Osmoli, 
Specjalisty ds. rozliczeo i ewaluacji Mateusza Michalskiego oraz Eksperta merytorycznego 
prof. ndzw. dr hab. inż. Bogusława Śliwczyoskiego.

d. Przedmiotem weryfikacji będzie spełnienie przez daną ofertę wszystkich wyszczególnionych 
w poniższej tabeli kryteriów dostępu:
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Kod Kryteria dostępu i sposób weryfikacji ich spełnienia

Aby dana oferta mogła 
zostad uwzględniona w 
dalszej procedurze 
wyboru musi spełnid 
łącznie wszystkie 
kryteria dostępu.

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

TAK NIE

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 wyższejna stanowisku 
kierowniczym, administracyjnym, naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym
(na podstawie umów o pracę lub/i umów cywilno-prawnych).

WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM DOSTĘPU
- podstawowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie poprawności wypełnienia 
FORMULARZA OFERTOWEGO

- dodatkowym elementem weryfikacji jest zastrzeżenie przez Zamawiającego prawa do 
telefonicznego potwierdzania danych dotyczących wykształcenia i doświadczenia 
zawartych w ofercie z osobą, której dane te dotyczą (formularz ofertowy wymaga 
podania danych kontaktowych do tych osoby)

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.

WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM DOSTĘPU
- podstawowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie poprawności wypełnienia 
FORMULARZA OFERTOWEGO

- dodatkowym elementem weryfikacji jest zastrzeżenie przez Zamawiającego prawa do 
telefonicznego potwierdzania danych dotyczących doświadczenia zawartych w ofercie 
z osobą, której dane te dotyczą (formularz ofertowy wymaga podania danych 
kontaktowych do tych osoby)

TAK NIE

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

TAK NIE

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.

WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM DOSTĘPU
- 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 wdrożenie”)

- dodatkowym elementem weryfikacji jest zastrzeżenie przez Zamawiającego prawa do 
telefonicznego potwierdzania referencji z osobą wystawiającą referencje (formularz 
referencji wymaga podania danych kontaktowych do tej osoby)
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e. Uzasadnienie kryteriów dostępu:
- Kryterium dostępu Kod A: w ocenie Zamawiającego złożonośd działao składających się na 

przedmiot zapytania ofertowego wymaga zaangażowania minimalnie 3 osobowego zespołu 
konsultantów posiadających wykształcenie wyższe. Doświadczenie Zamawiającego w realizacji 
projektów wdrożeniowych wskazuje, iż efektywnośd oraz czasowośd realizacji działao można 
zagwarantowad poprzez powierzenie ich wykonania zespołowi ludzi o częściowo zróżnicowanych 
kompetencjach (wykorzystanie efektu synergii uzupełniających się kompetencji). W ocenie 
Zamawiającego właściwą realizację przedmiotu zapytania ofertowego może zapewnid jedynie 
zespół konsultantów mający w swoim składzie minimum jedną osobę mającą doświadczenie w 
pracy w szkole wyższej. Specyfika funkcjonowania szkoły wyższej możliwa jest do pełnego poznania 
poprzez pracę w niej - wielośd aspektów funkcjonowania szkoły wyższej, nakładanie się sfery 
administracyjnej, dydaktycznej, naukowej wymaga funkcjonowania w tym środowisku, aby w pełni 
zrozumied uwarunkowania rozwoju szkoły wyższej. Wartośd takiego doświadczenie jest tym 
większa im większa, jest liczba uczelni, z którymi pracowała dana osoba lub osoby. Dodatkowo, 
poświęcony już czas na poznanie specyfiki uczelni, pozwoli na szybsze i bardziej efektywne 
przeprowadzenie projektu, co da znaczną oszczędnośd czasu. Złożonośd rachunku kosztów 
Resource Consumption Accounting oraz oparcie w nim kalkulacji na zasadach przyczynowo - 
skutkowych oznacza, że zespół konsultantów powinien rozumied specyfikę wieloaspektowego 
działania uczelni wyższych, która jest odmienna pod względem funkcjonowania od przedsiębiorstw 
komercyjnych czy innych organizacji.

- Kryterium dostępu Kod B: w ocenie Zamawiającego właściwą realizację przedmiotu zapytania 
ofertowego może zapewnid jedynie zespół konsultantów mających doświadczenie we wdrażaniu 
zaawansowanych zasobowo-procesowego rachunków kosztów (np. Resource Consumption 
Accounting, Activity Based Costing, Grenzplankostenrechnung). Powszechnie stosowane w Polsce 
tradycyjne koncepcje rachunków kosztów, jak rachunek kosztów normalnych czy standardowych, 
są silnie nastawione na wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych. Dopiero koncepcje rachunków 
kosztów jak Resource Consumption Accounting i Activity Based Costing pozwalają na poprawną 
wycenę działao i usług realizowanych przez uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa usługowe. W 
związku z tym doświadczenie konsultantów we wdrażaniu tych rachunków kosztów uznane jest za 
istotny czynnik sukcesu projektu.

- Kryterium dostępu Kod C: w ocenie Zamawiającego właściwą realizację przedmiotu zapytania 
ofertowego może zapewnid jedynie podmiot charakteryzujący się konkurencyjnością na rynku 
komercyjnym - o sile tej konkurencyjności świadczy ilość wykonywanych zleceo (zakooczonych 
sukcesem wdrożeo). Ponadto, podstawowym warunkiem integracji działalności uczelni w pionach 
zarządzania Rektora, Kanclerza i Kwestora oraz jej sprawnego działania, a także dynamicznego 
reagowania na potrzeby rynku jest wykorzystanie nowoczesnych zintegrowanych systemów 
informatycznych klasy ERP. Prowadzenie transparentnych rozliczeo finansowych i księgowości 
zgodnej z Ustawą o rachunkowości, wymaga zastosowania w tych systemach specjalistycznych 
modułów finansowo-księgowych. Stąd Zleceniodawca wymaga od Zleceniobiorcy koordynacji 
wdrożenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowaniu controllingowego, z których co 
najmniej jedno było zintegrowane z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), 
i doświadczenia we wdrożeniu zasobowego rachunku kosztów w oparciu o system tej klasy. 
Skuteczne wdrożenie rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności świadczonych usług 
zgodnego z koncepcją Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption 
Accounting - RCA) wymaga dużego doświadczenia i biegłości w stosowaniu metody, dlatego 
preferowane są podmioty, które posiadają bogate doświadczenie w tym zakresie. Wprowadzenie 
okresu istotnego z punktu widzenia zapytania ofertowego jest zgodne ze stosowaną w projektach 
dofinansowanych ze środków unijnych zasadą istotności danych nie starszych niż 3-4 lata - w 
sytuacji dynamicznie zmieniającego się rynku usług doradczych i wdrożeniowych wprowadzenie 
okresu dla istotności danych od 1 stycznia 2009 roku do dnia złożenia oferty ma zagwarantowad 
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zgodnośd doświadczenia podmiotu z najnowszymi trendami rynkowymi rozwoju metod rachunku 
kosztów oraz technologii zintegrowanych systemów informatycznych.
Uzasadnienie wyboru koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (w tym metody RCA): 
W lipcu 2009 roku Komisja Professional Accountants In Business (PAIB), pracująca w ramach 
Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accoutnants - IFAC) uwzględniła 
Resource Consumption Accounting w publikacji dotyczącej międzynarodowych wytycznych dobrych praktyk 
(IGPG) o tytule „Ocena i doskonalenie rachunku kosztów w organizacjach” (Evaluating and Improving Costing 
in Organizations) [IFAC 2009]4 oraz w towarzyszącym tej publikacji dokumencie „Model 12 poziomów
dojrzałości rachunku kosztów” (Evaluating the Costing Journey: A Costing Levels Continuum Maturity Model) 
[IFAC 2009]4 5 6 . W dokumencie tym, koncepcja Resource Consumption Accounting wskazana jest jako rachunek 
kosztów dostarczający informacje kosztowe menedżerom o wyższym stopniu poprawności i przejrzystości 
w porównaniu do rachunku kosztów działao (ABC). Resource Consumption Accounting jest rachunkiem 
kosztów, który przyjmuje koncentrację na zasobach, gdzie rozpoznaje wielotorowe i wieloetapowe oraz 
wzajemne powiązania pomiędzy zasobami, uwzględnia wszystkie możliwe do przypisania koszty w ramach 
ścieżek alokacji kosztów (zarówno stałe jak i zmienne) oraz dostarcza ram do zarządzania wydajnością 
i potencjałem zasobów *Clinton, Webber 2004, s. 24+. Istotnośd wykorzystywania zasobów dydaktycznych, 
powierzchniowych oraz informatycznych uczelni wyższych sprawia, że Resource Consumption Accounting jest 
w stanie poprawnie odzwierciedlid efektywnośd ekonomiczną ich dysponowania. Wieloetapowośd kalkulacji 
w Resource Consumption Accounting oraz przyczynowo skutkowe rozliczanie kosztów ogólnych oraz procesów 
wspierających znajdujących się w kosztach pośrednich uczelni sprawia, że urealnione są koszty świadczenia 
poszczególnych rodzajów usług dydaktycznych i prawidłowo określana jest ich rentownośd. W zakresie 
modelowania przepływu kosztów w RCA, alokowanie kosztów oparte jest na ilościowych danych 
operacyjnych. Przepływy kosztów od „nadawcy” do „odbiorcy” realizowane są na bazie związków ilościowych 
(danych operacyjnych) z jednoczesnym rozdzieleniem wartości kosztu od ilościowych relacji pomiędzy 
obiektami kalkulacji [Clinton, Webber 2004, s. 24], [Balakarishnan, Sivaramarkishnan 2012 s. 13]. Kalkulacja 
kosztów usług dydaktycznych wymaga oparcia jej na danych operacyjnych o wykorzystanych 
roboczogodzinach pracowników dydaktycznych, wykorzystanych godzinach sal dydaktycznych i sprzętu. 
Dopiero oparcie kalkulacji kosztów na danych operacyjnych daje szansę na poprawną wycenę szczegółowych 
obszarów działalności wyższej uczelni. W Resource Consumption Accounting zasoby rozumiane są jako 
poszczególne jednostki lub grupy jednorodnych zasobów (tj.: pracownicy dydaktyczni, pracownicy dziekanatu, 
sale dydaktyczne, sprzęt audiowizulany, systemy informatyczne itp.), którymi dysponują kierownicy w celu 
osiągania celów stawianych przed organizacją. RCA wprowadza również obiekt typu „pula zasobu”, który 
działa jako centrum kosztu i służy do zarządzania potencjałem zasobu oraz uchwycenia charakterystyki 
zmienności kosztów unikalnej dla konkretnej grupy jednorodnych zasobów (lub pojedynczego zasobu). *IFAC 
2009, s. 17], [Ahmed, Moosa 2011, s.761], [Clinton, Webber 2004, s. 3], [Benjamin, Simon 2003, s.21]. 
Istotnośd rozdziału kosztów na koszty zmienne i stałe na poziomie poszczególnych zasobów daje szansę na 
racjonalne stosowanie koncepcji outsourcingu w zakresie pracowników dydaktycznych czy sal wykładowych. 
Specyfika działania uczelni wyższych i koniecznośd nadążania za zmianami w zapotrzebowaniu na usługi 
dydaktyczne, wymusza od zarządzających uczelnia wyższą dobrego rozumienia elastyczności kosztowej 
poszczególnych obszarów działalności. W raportowaniu wyników w Resource Consumption Accounting 
stosowana jest koncepcja marż pokrycia kosztów rozróżniająca koszty różnych poziomów zarządzania. 
W RCA identyfikowanych jest co najmniej kilka poziomów planowania i kontroli kosztów *Keys, Merwe 2002, 
s.42+. Specyfika działalności uczelni wyższych wymaga odzwierciedlenia poziomów kosztów np. Poziom 
Kosztów konkretnej edycji studiów, Poziom Kierunku Studiów, Poziom Wydziału, oraz Poziom uczelni jako 
całości. Wielopoziomowe zorganizowanie informacji wynikowej, jakie ma miejsce w Resource Consumption 
Accounting sprawia, że możliwe jest dowolne określanie istotności kosztów z zależności od rozważanego 
scenariusza decyzyjnego oraz rozróżnianie poziomów marży dla określania progów rentowności. 
Wykorzystanie koncepcji działao w Resource Consumption Accounting nie ma charakteru obowiązkowego. 
Koncepcja działaO stosowana jest w tym rachunku kosztów, gdy: wnosi istotny wgląd w informację potrzebną 
do usprawniania i doskonalenia procesów biznesowych lub zwiększa dokładnośd wykonywanych kalkulacji 
kosztów *Ahmed, Moosa 2011, s.756+6. RCA nie wymusza zastosowania alokacji poprzez działania, ale stosuje 

4 Evaluating and Improving Costing in Organizations, IGPG IFAC PAIB Committee, July 2009.
5 Evaluating the Costing Journey: A Costing Levels Continuum Maturity Model, IFAC PAIB Committee, July 2009 s.17.
6 S.A.Ahmed, M. Moosa, Application of Resource Consumption Accounting in an educational institute, Pakistan Business review, 
January 2011, s. 756 St
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logikę alokowania kosztów niezbędną dla osiągnięcia prawidłowo przypisanych kosztów *Clinton, Webber 
2004, s. 22+. Działalnośd uczelni wyższych znajduje wiele takich sytuacji, gdzie nie ma konieczności wyceny 
działao, jak w Activity Based Costing. Np. kalkulacja kosztów wykorzystania sal wykładowych oraz 
laboratoriów do dwiczeo nie znajduje zastosowania koncepcji działao w kalkulacji. Resource Consumption 
Accounting jest metodą dającą swobodę w kalkulacji kosztów, gdzie celem jest przyczynowo - skutkowa 
wycena usług świadczonych przez wyższe uczelnie. Resource Consumption Accounting jest rachunkiem 
kosztów, który wyklucza alokacje kosztów stałych, które nie mają związku przyczynowo skutkowego 
z obiektem kalkulacji kosztów, przede wszystkim są to koszty niewykorzystanych zasobów *Clinton, Webber 
2004, s. 25+, *Tse, Gong 2009, s. 43+. . W działalności uczelni wyższych również istnieje problem z pełnym 
wykorzystywaniem zasobów dydaktycznych, informatycznych czy powierzchniowych, dlatego też 
wyodrębnianie z kalkulacji kosztów niewykorzystanych zasobów jest istotne dla prawidłowej oceny 
efektywności i rentowności działania uczelni wyższych. W RCA zamienione są rozliczenia kosztów stosowane 
w rachunku kosztów działań typu „działanie -> działanie” na wieloetapowe rozliczenia kosztów typu „zasób -> 
zasób” lub „działanie -> zasób”, gdzie zrozumienie tych relacji jest kluczowe do prawidłowego 
odzwierciedlenia zarówno kosztów zasobów jak i charakterystyk ich zmienności *IFAC 2009, s 17+, *Keys, 
Merwe 2001, s.28+ . Wielowątkowa działalnośd uczelni zorganizowanej wokół wydziałów, kierunków, katedr 
oraz konkretnych edycji studiów sprawia, że wymagana jest wieloetapowa kalkulacja kosztów zamiast 
bezpośredniego odnoszenia kosztów do usług na zasadzie arbitralnego i średniego narzutu kosztów.
Mając na uwadze przedstawione kluczowe założenia Resource Consumption Accounting, 
Zamawiający podjął decyzję o chęci wdrożenia takiego rachunku kosztów, który zapełni otrzymanie 
informacji kosztowej na wyższym stopniu poprawności i przejrzystości w porównaniu 
do tradycyjnych rachunków kosztów oraz Activity Based Costing.

f. Każdy Oferent, którego oferta spełni wszystkie kryteria dostępu, zostanie dopuszczona do oceny 
kryteriów wyboru oferty (określenie wartości punktowej kryteriów wyboru dla wszystkich ofert).

VI. Określenie wartości punktowej kryteriów wyboru dla wszystkich ofert:
a. Kryteria wyboru umożliwią wybór najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która łącznie uzyska 

największą ilośd punktów przypisanych do tych kryteriów:
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Lp. Kryteria wyboru Waga kryterium 
/ PUNKTY

1

Cena (C)

Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zapytania 
ofertowego zgodnie ze wszystkimi wymaganiami. Cena podana w PLN, zaokrąglona do dwóch 
miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT.

70

Ocena kreatywnośd koncepcji (K)

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 zastosowań menedżerskich tego rachunku kosztów

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

2

dowolnej uczelni wyższej.
OBO WIĄZKO WAstruktura 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 rozliczeń, 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 powiązań danych oraz formuł obliczeniowych.

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

OCENA KONCEPCJI:
- oceny dokona Ekspert merytoryczny Zamawiającego,
- ocena będzie dokonana na podstawie 7 kryteriów:

1. Kompleksowośd ujęcia modelu uwzględniającego wszystkie elementy koncepcji
zasobowo-procesowego rachunku kosztów na przykładzie Uczelni Wyższej
2. Zgodnośd ujęcia zasobów z zasadami zasobowo-procesowego rachunku kosztów oraz 
znajomośd zasobów Wyższej Uczelni
3. Zgodnośd rozliczania kosztów zasobów wspierających na inne zasoby podstawowe z 
koncepcją zasobowo-procesowego rachunku kosztów oraz znajomośd problematyki 
Wyższej Uczelni
4. Zgodnośd ujęcia kosztów stałych i zmiennych z zasadami zasobowo-procesowego 
rachunku kosztów oraz znajomośd problematyki zmienności kosztów Wyższej Uczelni
5. Zgodnośd ujęcia kosztów niewykorzystanych zasobów z zasadami zasobowo- 
procesowego rachunku kosztów oraz znajomośd problematyki wykorzystania zasobów 
Wyższej Uczelni
6. Zgodnośd ujęcia działań z zasadami zasobowo-procesowego rachunku kosztów oraz

30
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znajomośd problematyki procesów i działao Wyższej Uczelni
7. Zgodnośd ujęcia poziomów marż pokrycia kosztów z zasadami zasobowo-procesowego 
rachunku kosztów oraz znajomośd problematyki marż pokrycia kosztów Uczelni Wyższej

- za każde kryterium Ekspert merytoryczny Zamawiającego będzie mógł przyznad ocenę od 1 
(najgorsza - ocena niedostateczna) od 5 (najlepsza - ocena bardzo dobra)
- koncepcja będzie mogła maksymalnie uzyskad 35 punktów oceny (7 kryteriów x maksymalnie 
5 punktów oceny)
- koncepcja będzie mogła minimalnie uzyskad 7 punktów oceny (7 kryteriów x minimalnie 1 
punkt oceny)

Uzasadnienie kryteriów oceny:
AD1. Kompleksowośd ujęcia modelu wskazuje na znajomośd koncepcji zasobowo-procesowego 
rachunku kosztów przez oferenta., W koncepcji powinny znajdowad się przykłady: zasobów 
podstawowych, zasobów wspierających, działao podstawowych, działao wspierających, 
działao zarządczych, produktów, usług oraz obiektów odzwierciedlających poziomy 
zarządzania Uczelni Wyższej.
AD2. Ujęcie zasobów w zasobowo-procesowego rachunku kosztów jest kluczowe dla 
poprawnego odzwierciedlenia zużycia zasobów i zachowania związków przyczynowo 
skutkowych w całek kalkulacji kosztów usług. Zasoby i ich koszty są podstawą dla poprawnego 
funkcjonowania zasobowo-procesowego rachunku kosztów.
AD3. Rozliczanie zasobów wspierających dwoma metodami - metodą bezpośrednią i 
pośrednią - stanowi kluczowy aspekt poprawnej wyceny zasobów podstawowych. 
Zastosowanie zasad koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów daje podstawy do 
poprawnego wyceniania zasobów a w rezultacie poprawnego kalkulowania kosztów usług 
AD4. Zasobowo-procesowego rachunek kosztów bazuje na podziale kosztów na koszty stałe i 
zmienne na poziomie elementów kosztowych zasobów. Prawidłowe ujmowanie tych kosztów 
sprawia, ze dostępna jest informacja wspierające outsourcing i pokazująca elastyczność 
kosztową Wyższej Uczelni a przez to jej zdolnośd dopasowywania się do zmian w wielkości 
popytu na usługi edukacyjne
AD5. Wyodrębnianie kosztów niewykorzystanych zasobów z kalkulacji kosztów usług pozwala 
na unikanie zjawiska spirali śmierci kosztów stałych, czyli nieświadomego zawyżania cen usług 
edukacyjnych poprzez nieprawidłowe alokowanie kosztów niewykorzystanych zasobów. 
Odpowiednie traktowanie kosztów niewykorzystanych zasobów jest również istotne 
do określania progu rentowności w przypadkach uruchamiania nowych kierunków studiów 
i specjalności na Wyższej Uczelni
AD6. Ujęcie działań w zasobowo-procesowego rachunku kosztów wymaga prawidłowego 
ich definiowania, co wpływa na możliwości interpretacyjne kalkulacji kosztów usług 
edukacyjnych. Prawidłowe ich ujmowanie również warunkuje prawidłową kalkulację kosztów 
usług.
Ad7. Ujęcie poziomów kosztów w zasobowo-procesowego rachunku kosztów jest podstawą 
do określania kosztów istotnych i nieistotnych do podejmowania decyzji. Rozróżnienie 
poziomów kosztów daje realne szansę na rozdzielenie informacji kosztowej i dowolne jej 
włączanie lub wyłączanie w zależności od rozważanego scenariusza decyzyjnego. Poziomy 
kosztów definiowane powinny byd zarówno w wymiarze produktowym jak i wymiarze 
klientów Wyższej Uczelni.

3 Suma (S) 100

b. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów wyboru:
- Kryterium wyboru lp. 1:

C = (C min / C of.) x 70
gdzie:

C min - najniższa cena wg formularza ofertowego spośród wszystkich złożonych ofert,
C of. - zaoferowana cena wg formularza ofertowego danej oferty,
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę.
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- Kryterium wyboru Ip. 2:
K = (K of / K max) x 30
gdzie:

K max. - najlepsza/najwyższa ocena kreatywnośd konceptu wystawiona przez Eksperta 
merytorycznego Zamawiającego spośród wszystkich ocen.
K of. - ocena kreatywnośd konceptu wystawiona przez Eksperta merytorycznego 
Zamawiającego danej ofercie.
K - liczba punktów przyznana danej ofercie za ocenę kreatywnośd konceptu wystawiona 
przez Eksperta merytorycznego Zamawiającego.

VII. WYBÓR OFERTY:
a. Punkty umożliwiające wybór oferty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:

PW = S

S = C + K

gdzie:
PW - punkty umożliwiające wybór oferty
S - suma uzyskanych punktów za kryteria wyboru
C - punkty za cenę,
K - punkty za ocenę kreatywnośd konceptu

b. Zamawiający wybierze do realizacji ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę, która uzyska najwyższą 
ilośd punktów (PW) w oparciu o ustalone powyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym 
Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia (podpisanie umowy uzależnione
jest pozytywnego zakooczenia negocjacji wszystkich zapisów umowy; wzór umowy
zostanie przedstawiony podmiotowi wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia procedury zapytania 
ofertowego )7.

c. Określenie wartości punktowej kryteriów wyboru oraz ostateczny wybór oferty przeprowadzi 
zespół składający się z Kierownika projektu nr POKL.04.01.01-00-163/11 Bartosza Osmoli, 
Specjalisty ds. rozliczeo i ewaluacji Mateusza Michalskiego, Ekspert merytoryczny prof. dr hab. inż. 
Bogusława Śliwczyoskiego.

d. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez 
wiadomości mailowe oraz listy wysłane na adres podany w formularzu ofertowym 
(w przypadku błędnego wskazania adresu, lub nieodebraniu przesyłki i jej zwrotowi 
do Zamawiającego przesyłka nie będzie ponownie wysyłana) - wysyłka nastąpi najpóźniej 
w terminie do pięciu dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego. 
W tejformie przekazany zostanie protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 
(wraz z załącznikami), który zostanie również zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego: www.wsl.com.pl

5. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PROCEDURZE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Z możliwości realizacji zamówienia (realizacji przedmiotu zapytania ofertowego) zostają wyłączone 
podmioty, które powiązane są z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki - beneficjent projektu 
POKL.04.01.01-00-163/11) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie 
wskazanych kryteriów, zapewniających zgodnośd z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania 
oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium 
„oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”. St
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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 Osmola - Kierownik projektu, Mateusz Michalski - Specjalista ds. rozliczeo 
i ewaluacji, prof. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyoski - Ekspert merytoryczny Zamawiającego.) w szczególności 
poprzez:
• 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.
Każdy Oferent ma obowiązek dołączyd do formularza ofertowego oświadczenie o braku ww. powiązao - 

wzór oświadczenia do podpisania stanowi załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik 
pt. „OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiający”).

6. UPUBLICZNIENIE PROTOKOŁU Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ
Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH OFERT)

Zamawiający informuje wszystkich Oferentów, iż w związku z przepisami obligującymi Zamawiającego 
jako beneficjenta projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego8, wszystkie informacje dotyczące rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego będą 
upublicznione (w tym upublicznieniu podlegają złożone Oferty). Jeżeli Oferent składając ofertę, zastrzega 
sobie prawo do nieudostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazad 
w ofercie poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów 
wraz ze wskazaniem podstawy prawnej takiego zastrzeżenia (zastrzeżenie to nie może dotyczyd przekazanej

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja zatwierdzona dnia 
01.07.2013 r. obowiązująca od 15 lipca 2013 r. str. 14 i 15: „Protokół, o którym mowa w pkt 5 lit. b, jest dokumentem 
potwierdzającym prawidłowośd wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności. Protokół powinien zawierad co najmniej: 
a) informację, do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Beneficjent wysłał zapytanie ofertowe lub informację o tym, 
że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców wraz z uzasadnieniem wskazującym na obiektywne przesłanki 
potwierdzające ten fakt;
b) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta (Zapis ten nie obowiązuje od momentu 
wprowadzenia w życie obowiązku publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie, o którym 
mowa w pkt 5 lit. a.)
c) wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty 
do Beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert;
d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny, sposobu przyznawania 
punktacji za spełnienie danego kryterium;
e) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
f) datę sporządzenia protokołu i podpis Beneficjenta lub osoby upoważnionej przez Beneficjenta do podejmowania czynności 
w jego imieniu;
g) następujące załączniki:
i. potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej (np. druk zrzutu ekranu), 
ii. złożone oferty wraz z oświadczeniami wykonawców o braku powiązao, o których mowa w pkt 8, 
iii. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązao z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez Beneficjenta lub osoby 
upoważnione do zaciągania zobowiązao w imieniu Beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
10) Beneficjent wysyła informację o wyniku postępowania do każde go wykonawcy, który złożył ofertę. Ponadto Beneficjent - 
od dnia określonego w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego umieszczonym na stronie internetowej www.efs.gov.pl - 
umieszcza powyższą informację na stronie internetowej wskazanej w powyższym komunikacie. ”
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KONCEPCJI, albowiem jego ocena stanowi ważny element wyboru oferty) . Przystąpienie do udziału w 
procedurze zapytania ofertowego bez powyższego zastrzeżenia jest wyrażaniem zgody Oferenta na 
upublicznienie wszystkich informacji przekazanych wraz z ofertą.

7. INFORMACJE DODATKOWE

I. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo
publicznych.

II. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w każdym czasie bez podania
przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

III. Za rozpoczęcie procedury zapytania ofertowego traktuje się dzieo opublikowania na stronie internetowej 
Zamawiającego ( ) pełnego zakresu informacji dotyczących procedury (opublikowania 
zapytania ofertowego) oraz wysłania tego samego dnia zapytao do potencjalnych Oferentów (do 
minimum trzech podmiotów) wyłącznie drogą mailową.

www.wsl.com.pl

IV. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane dnia 27.08.2013 r. na stronie internetowej 
Zamawiającego:  oraz drogą mailową zostało wysłane do 3 potencjalnych wykonawców.www.wsl.com.pl

V. Składający ofertę (Oferent) jest zobowiązany do utrzymania ważności oferty do momentu zawarcia 
umowy pomiędzy nim a Zamawiającym. Warunki zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz 
w wybranej ofercie będą warunkami wyjściowymi do dalszych ustaleo i negocjacji.

VI. Zamawiający może odstąpid od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierzał przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia. W sytuacji odrzucenia oferty 
z powodu, iż kwota oferty przewyższa kwotę, którą Beneficjent zamierzał przeznaczyd 
na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający (Beneficjent) może podjąd negocjacje z wybranym zgodnie 
z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyd postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

VII. Zmiana harmonogramu wyłonienia Wykonawcy (w tym terminu złożenia oferty i ostatecznego wyłonienia 
Wykonawcy), która może zaistnied na skutek złożenia dużej ilości ofert, większej niż zakładano 
pracochłonności oceny złożonych ofert lub wypadków losowych nie wymaga aktualizacji zapisów 
niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów drogą mailową (dane 
kontaktowe z oferty) o nowych terminach wyłonienia Wykonawcy oraz upubliczni tę informację na 
stronie internetowej Zamawiającego: www.wsl.com.pl

VIII. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzid zmiany do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

IX. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikowad treśd niniejszego zapytania 
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Oferentom, którzy 
otrzymali zapytanie ofertowe. Modyfikacja zostanie również upubliczniona na stronie internetowej 

Jeżeli zmiany będą mogły mied wpływ na treśd składanych w postępowaniu ofert, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
www.wsl.com.pl 

X. Wyniki rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego w postaci „Protokołu z rozstrzygnięcia zapytania 
ofertowego” wraz z załącznikami zostaną przesłane do Oferentów pocztą elektroniczną oraz listownie na 
adres podany w formularzu ofertowym (w przypadku błędnego wskazania adresu lub nieodebraniu 
przesyłki i jej zwrotowi do Zamawiającego, przesyłka nie będzie ponownie wysyłana) - wysyłka nastąpi 
najpóźniej w terminie do trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego. 
Protokół wraz z załącznikami zostanie zamieszczony również na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.wsl.com.pl

XI. Usługa wynikająca z umowy, która zostanie zawarta na realizację przedmiotu niniejszego zapytania 
ofertowego będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

XII. Wykonawca zostanie zobligowany przez Zamawiającego zapisami umowy do realizacji przedmiotu 
zapytania ofertowego zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji projektów dofinansowanych ze 
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środków Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w zakresie informowania o realizacji działao 
dofinansowanych przez Unię Europejską oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:
a. W niniejszej procedurze zapytania ofertowego oficjalną drogą komunikacji jest poczta elektroniczna 

(dla spraw formalnych, proceduralnych, merytorycznych, technicznych). Formę komunikacji 
uzupełniającej pełni kontakt telefoniczny (dla spraw organizacyjnych).

b. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:
- osoba do kontaktów w kwestiach formalnych i proceduralnych związanych z zapytaniem 

ofertowym: Kierownik projektu nr POKL.04.01.01-00-163/11 mgr Bartosz Osmola
(bartosz.osmola@wsl.com.pl) / tel. kontaktowy 061 850 47 75

- osoba do kontaktów w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zapytania ofertowego: Ekspert 
merytoryczny Zamawiającego prof. ndzw. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyoski 
(  @ ) / tel. kontaktowy: 061 850 49 56.boguslaw.sliwczynski@wsl.com.pl wsl.com.pl

c. Oferenci mogą zwracad się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, jednakże nie później niż 3 dni przez terminem złożenia ofert.

d. Zamawiający odpowie na pytanie Oferentów w ciągu maksymalnie dwóch dnia poprzez pocztę 
elektroniczną - pytania oraz odpowiedzi będą również upublicznione na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.wsl.com.pl

XIV. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną częśd.

8. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
• Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY
• Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym
• Załącznik nr 3 REFERENCJE - zakooczone sukcesem wdrożenie
• Załącznik nr 4 KONCEPT - model rachunku kosztów
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