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K-ZP.251.B.10.2021              Chełm, 16 lutego 2021 r. 

Rozeznanie rynku na usługi edukacyjne dla studentów 

 Instytutu Nauk Rolniczych  

 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021- II edycja  

1. Zamawiający:   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, 

REGON 110607010; NIP 563-20-77-608. 

2. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie jest prowadzone na podstawie Zarządzenia 

Nr 121/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 grudnia2020r. 

w sprawie zasad realizacji zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w trybie „rozeznanie rynku”.  

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące 

prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na kierunku Rolnictwo w semestrze letnim roku 

akademickiego 2020/2021  

z przedmiotów: 

Kierunek studiów: Rolnictwo  

Nr 
części 

Nazwa przedmiotu 
Rok studiów 

i symbol 
kierunku 

Liczba 
godzin 

wykładów 

Liczba godzin 
ćwicz./labor.  

Suma 
godzin w 

semestrze 

Wymagany 
tytuł/st. 

nauk. 

1. Organizacja i ekonomika 
mechanizacji rolnictwa. 

Rol III M 15 15 30 
Prof. dr 
hab. inż.  

2.  Eksploatacja maszyn 
rolniczych  

Rol III M  15 30 45 
Prof. dr 
hab. Inż.  

 

4. Kontakt z Wykonawcami w kwestii zamówienia: Dział Zamówień Publicznych, tel./fax 82 564 04 

56, email: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl. – kwestie formalne związane z  zamówieniem. 

5. Termin realizacji zamówienia: semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Szczegółowy plan 

zajęć zostanie podany po podpisaniu umowy na świadczenie usługi. 

6. Warunki wymagane od wykonawców: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania  zgodnie z art. 73 Ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668  z późn. zm.) 



 

 

2 

 

odpowiednich kompetencji i doświadczenia, pozwalających na prawidłowe wykonywanie 

obowiązków zawartych w tych umowach, w tym dla:  

 

Części 1 – Profesor nauk  inżynieryjno- technicznych. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na 

uczelni wyższej z zakresu organizacji i zarządzania.  

Części 2 – Profesor nauk  inżynieryjno- technicznych. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na 

uczelni wyższej z zakresu inżynierii rolniczej.  

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym Załącznik 

nr 1 do niniejszego Rozeznania. 

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jeden lub kilka przedmiotów). 

8. Ofertę należy złożyć (przesłać) w siedzibie Zamawiającego - Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54; 22-100 Chełm, budynek Rektoratu, pokój 112 lub 

przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, 

w  terminie do dnia: 19.02.2021 r. do godz. 12:00.  

Oferty zostaną otwarte/odczytane w dniu: 19.02.2021 r. o godz. 12:15 w pok. nr 205. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9. Kryteria oceny ofert. 

1) Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.  

2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania 

Zamawiającego. 

10. Zawarcie umowy: 

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na realizację 

przedmiotu zamówienia. 

11. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Załącznik: 

Nr 1 - Formularz oferty – wzór. 

Nr 2 – wzór umowy. 


