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     Warszawa, dn. 02 września 2021 r. 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  

 

I. Zamawiający 

Szkoła Doktorska „AgroBioTech PhD” w Warszawie reprezentowana przez Instytut Biotechnologii 

Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36.  

ZNAK SPRAWY - DA.210.6.2021.SD 

II. Przedmiot zapytania ofertowego 

Przedmiotem zamówienia jest oferta na usługę dydaktyczną polegającą na realizacji przedmiotu w 

ramach kształcenia Doktorantów. 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt  1 z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 464). 

 

kod CPV: 80000000-4     nazwa kodu CPV:  usługi edukacyjne i szkoleniowe 

kod CPV: 80521000-2     nazwa kodu CPV:  usługi opracowywania programów szkoleniowych 

 

IV. Cena: 

Wymagania  Tak / Nie  Udział kryterium w ocenie / Uwagi  

Koszt przeprowadzenia 1 godz. 

dydaktycznej 
Nie 

Cena brutto za wykonanie 1 godz. dydaktycznej jest stała i wynosi: 

80 zł dla osób ze stopniem naukowym doktora/mgr oraz 120 zł dla 

osób co najmniej ze stopniem dr hab.  

Stopień / tytuł naukowy Tak 

W przypadku osób oferujących przeprowadzenie wykładów 

wymagane jest posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. 
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V. Kryteria oceny ofert:  

1. Kryterium wyboru Wykonawcy : 

I. część 1 dot. sem. 1 

1. CV wykładowcy dokumentujące: 
a) doświadczenie w zakresie merytorycznego przygotowania z zakresu tematyki 

przedmiotu/wykładu/ćwiczeń, np. dyscyplina naukowa, w ramach której uzyskiwano 
poszczególne stopnie i tytuły naukowe, realizacja prac badawczych, 

b) wykaz osiągnięć naukowych z zakresu problematyki przedmiotu/wykładu, 
c) doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu studentów/ doktorantów (prowadzenie 

dydaktyki w innych jednostkach badawczo-naukowych, w Wyższej Uczelni, umiejętność 
przeprowadzania egzaminów, itp.). 

2. Propozycję tematyczną przedmiotu (wykaz tematów wykładowych). 
3. Propozycję sposobu zaliczenia przedmiotu/wykładu/ćwiczeń, który pozwoli na osiągnięcie 

przez doktorantów zaplanowanych w programie kształcenia efektów uczenia się.  

Kryterium wyboru wykładowcy 

Realizacja przedmiotu w całości 
lub w części składającej się z 

minimum 5 godz.  

Realizacja wskazanych 

poszczególnych, pojedynczych  
wykładów 

Przygotowanie merytoryczne i osiągnięcia 
naukowe 

tak  
pkt. 1a, 1b – max. 50 

pkt. 
tak  pkt. 1a, 1b – max. 70 pkt

a) 

Posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie naukowe w 
dziedzinie, w której realizowane będą 
zajęcia (wymagane co najmniej 10 
osiągnięć (w tym publikacji 
naukowych m.in. W czasopismach z 

bazy JCR, popartych spisem z okresu 

ostatnich 5 lat) 

tak  50 pkt. tak  70 pkt.  

b) 

Posiada co najmniej 3-letnie 

doświadczenie naukowe w 
dziedzinie, w której realizowane będą 
zajęcia (wymagane co najmniej 5 

osiągnięć (w tym publikacji 
naukowych m.in. W czasopismach z 

bazy JCR, popartych spisem z okresu 

ostatnich 3 lat) 

tak  30 pkt.  tak  40 pkt.  

c) 

Posiada mniej niż 3 letnie 
doświadczenie naukowe w 
dziedzinie, w której realizowane będą 
zajęcia (wymagane co najmniej 3 
osiągnięcia naukowe inne niż 
publikacje lub publikacje naukowe, w 

tym czasopismach z bazy JCR poparte 

spisem publikacji)  

tak  10 pkt.  tak  10 pkt. 

Przygotowanie merytoryczne i osiągnięcia 
naukowe 

tak  pkt. 1c – max. 20 pkt tak  pkt. 1c – max. 20 pkt 
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a) Posiada dłuższe niż 5-letnie 

doświadczenie dydaktyczne 
tak  20 pkt.  tak  20 pkt.  

b) Posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie dydaktyczne  
tak  10 pkt.  tak  10 pkt.  

c) Posiada co najmniej  3-letnie 

doświadczenie dydaktyczne  
tak  5 pkt. tak  5 pkt. 

Zaproponowana tematyka tak  Pkt. 2 – max. 20 pkt.  nie  nie dotyczy  

a) 

Z podziałem na poszczególne zajęcia 
jednostkowe (ew. propozycja 

pełnego sylabusa, który po wyborze 
oferty będzie przystosowany do 
wymagań Szkoły Doktorskiej) 

tak  20 pkt.  nie  nie dotyczy  

b) 
Z podziałem na poszczególne zajęcia 
jednostkowe bez propozycji sylabusa  

tak  10 pkt.  nie  nie dotyczy  

Zaliczanie zajęć  tak  max. 10 pkt.  tak  max. 10 pkt.  

a) 

Propozycja sposobu zaliczenia 

(egzaminu) przedmiotu/wykładu oraz 
wykazane doświadczenie w 
prowadzeniu zaliczeń/egzaminów w 
Wyższej Uczelni lub w Instytutach 
Naukowo-Badawczych  

tak  10 pkt.  tak  10 pkt.  

b) 

Propozycja sposobu zaliczenia 

(egzaminu) przedmiotu/wykładu bez 
wykazanego doświadczenia w 
prowadzeniu zaliczeń/egzaminów w 
Wyższej Uczelni lub w Instytutach 
Naukowo-Badawczych  

tak  5 pkt.  tak  5 pkt.  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dot. części 1 sem. 1 , która będzie miała najwyższą sumę, 

wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem: 

P = P₁ + P₂ + P₃ + P₄ 

gdzie: 

 

P – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta, 
P₁– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Przygotowanie 

merytoryczne i osiągnięcia naukowe 

P₂– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Doświadczenie 
dydaktyczne 

P₃– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Zaproponowana 

tematyka  

P₄– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Sposób zaliczenia 
przedmiotu / wykładów / ćwiczeń 
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II. część 2 dot. sem. 2 

1. CV wykładowcy dokumentujące: 

d) doświadczenie w zakresie merytorycznego przygotowania z zakresu tematyki 
przedmiotu/wykładu/ćwiczeń, np. dyscyplina naukowa, w ramach której uzyskiwano 
poszczególne stopnie i tytuły naukowe, realizacja prac badawczych, 

e) wykaz osiągnięć naukowych z zakresu problematyki przedmiotu/wykładu, 
f) doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu studentów/ doktorantów (prowadzenie 

dydaktyki w innych jednostkach badawczo-naukowych, w Wyższej Uczelni, umiejętność 
przeprowadzania egzaminów, itp.). 

2. Propozycję tematyczną przedmiotu (wykaz tematów wykładowych). 
3. Propozycję sposobu zaliczenia przedmiotu/wykładu/ćwiczeń, który pozwoli na osiągnięcie 

przez doktorantów zaplanowanych w programie kształcenia efektów uczenia się.  
Wymagania i kryteria wyboru wykładowcy Tak / 

Nie  

Udział kryterium w ocenie / Uwagi  

Przygotowanie merytoryczne i osiągnięcia 

naukowe  
Tak  pkt. 1a, 1b – max. 50 pkt. 

a) 

Posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie naukowe w 

dziedzinie, w której realizowane 

będą zajęcia (wymagane co najmniej 

10 osiągnięć (w tym publikacji 

naukowych m.in. W czasopismach z 

bazy JCR, popartych spisem z okresu 

ostatnich 5 lat) 

tak 50 pkt. 

b) 

Posiada co najmniej 3-letnie 

doświadczenie naukowe w 

dziedzinie, w której realizowane 

będą zajęcia (wymagane co najmniej 

5 osiągnięć (w tym publikacji 

naukowych m.in. W czasopismach z 

bazy JCR, popartych spisem z okresu 

ostatnich 3 lat) 

tak 30 pkt. 

c) 

Posiada mniej niż 3 letnie 

doświadczenie naukowe w 

dziedzinie, w której realizowane 

będą zajęcia (wymagane co najmniej 

3 osiągnięcia naukowe inne niż 

publikacje lub publikacje naukowe, w 

tym czasopismach z bazy JCR 

poparte spisem publikacji)  

tak 10 pkt. 

Doświadczenie dydaktyczne Tak pkt. 1c – max. 20 pkt. 
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a) 
Posiada dłuższe niż 5-letnie 

doświadczenie dydaktyczne 
tak 20 pkt. 

b) 
Posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie dydaktyczne  
tak 10 pkt. 

c) 
Posiada co najmniej  3-letnie 

doświadczenie dydaktyczne  
tak 5 pkt. 

Zaproponowana tematyka przedmiotu Tak pkt. 2 – max. 20 pkt. 

a) 

Z podziałem na poszczególne zajęcia 

jednostkowe (ew. propozycja pełnego 

sylabusa, który po wyborze oferty 

będzie przystosowany do wymagań 

Szkoły Doktorskiej) 

tak 20 pkt. 

b) Z podziałem na poszczególne zajęcia 

jednostkowe bez propozycji sylabusa  

tak 10 pkt. 

Sposób zaliczenia  Tak pkt. 3 – max. 10 pkt. 

a) 

Propozycja sposobu zaliczenia 

(egzaminu) przedmiotu/wykładu oraz 

wykazane doświadczenie w 

prowadzeniu zaliczeń/egzaminów w 

Wyższej Uczelni lub w Instytutach 

Naukowo-Badawczych  

tak 10 pkt. 

b) 

Propozycja sposobu zaliczenia 

(egzaminu) przedmiotu/wykładu bez 

wykazanego doświadczenia w 

prowadzeniu zaliczeń/egzaminów w 

Wyższej Uczelni lub w Instytutach 

Naukowo-Badawczych  

tak 5 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dot. części 2 sem. 2, która będzie miała najwyższą sumę, 

wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem: 

P = P₁ + P₂ + P₃ + P₄ 

gdzie: 

 

P – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta, 
P₁– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Przygotowanie 

merytoryczne i osiągnięcia naukowe 

P₂– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Doświadczenie 
dydaktyczne 

P₃– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Zaproponowana 
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tematyka  

P₄– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Sposób zaliczenia 
przedmiotu  

 

III. część 3 dot. sem. 3 i 4 

1. CV wykładowcy dokumentujące: 
g) doświadczenie w zakresie merytorycznego przygotowania z zakresu tematyki 

przedmiotu/wykładu/ćwiczeń, np. dyscyplina naukowa, w ramach której uzyskiwano 
poszczególne stopnie i tytuły naukowe, realizacja prac badawczych, 

h) wykaz osiągnięć naukowych z zakresu problematyki przedmiotu/wykładu, 
i) doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu studentów/ doktorantów (prowadzenie 

dydaktyki w innych jednostkach badawczo-naukowych, w Wyższej Uczelni, umiejętność 
przeprowadzania egzaminów, itp.). 

2. Propozycję tematyczną przedmiotu (wykaz tematów wykładowych). 
3. Propozycję sposobu zaliczenia przedmiotu/wykładu/ćwiczeń, który pozwoli na osiągnięcie 

przez doktorantów zaplanowanych w programie kształcenia efektów uczenia się.  

Kryterium wyboru wykładowcy 

Udział kryterium w ocenie / Uwagi 

Realizacja przedmiotu w całości Realizacja wskazanych 

wykładów 

Przygotowanie merytoryczne i osiągnięcia 

naukowe  
Tak  

pkt. 1a, 1b – max. 50 

pkt.  
Tak  

pkt. 1a, 1b – max. 70 

pkt.  

a) 

Posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie naukowe w dziedzinie, 

w której realizowane będą zajęcia 

(wymagane co najmniej 10 osiągnięć 

(w tym publikacji naukowych m.in. W 

czasopismach z bazy JCR, popartych 

spisem z okresu ostatnich 5 lat) 

tak 50 pkt. tak 70 pkt. 

b) 

Posiada co najmniej 3-letnie 

doświadczenie naukowe w dziedzinie, 

w której realizowane będą zajęcia 

(wymagane co najmniej 5 osiągnięć 

(w tym publikacji naukowych m.in. W 

czasopismach z bazy JCR, popartych 

spisem z okresu ostatnich 3 lat) 

tak 30 pkt. tak 40 pkt. 
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c) 

Posiada mniej niż 3 letnie 

doświadczenie naukowe w dziedzinie, 

w której realizowane będą zajęcia 

(wymagane co najmniej 3 osiągnięcia 

naukowe inne niż publikacje lub 

publikacje naukowe, w tym 

czasopismach z bazy JCR poparte 

spisem publikacji)  

tak 10 pkt. tak 10 pkt. 

Doświadczenie dydaktyczne Tak  pkt. 1c – max. 20% Tak  pkt. 1c – max. 20% 

a) 
Posiada dłuższe niż 5-letnie 

doświadczenie dydaktyczne 
tak  20 pkt. tak 20 pkt. 

b

) 

Posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie dydaktyczne  
tak  10 pkt. tak 10 pkt. 

c) 
Posiada co najmniej  3-letnie 

doświadczenie dydaktyczne  
tak  5 pkt. tak 5 pkt. 

Zaproponowana tematyka przedmiotu Tak  

Pkt. 2 – 20 pkt. - tylko w 

przypadku realizacji 

przedmiotu w całości lub 

w części składającej się z 

minimum 5 godz. 

 

Nie  

W przypadku oferty na 

realizację wskazanego 

konkretnego tematu 

wykładowego 

a) 

Z podziałem na poszczególne zajęcia 

jednostkowe (ew. propozycja pełnego 

sylabusa, który po wyborze oferty 

będzie przystosowany do wymagań 

Szkoły Doktorskiej) 

tak 20 pkt. nie nie dotyczy 

b) 
Z podziałem na poszczególne zajęcia 

jednostkowe bez propozycji sylabusa  
tak 10 pkt. nie nie dotyczy 

Sposób zaliczenia przedmiotu / wykładów 

/ ćwiczeń 
tak pkt. 3 – max. 10 pkt. Tak  pkt. 3 – max. 10 pkt. 

a) 

Propozycja sposobu zaliczenia 

(egzaminu) 

przedmiotu/wykładu/ćwiczeń oraz 

wykazane oświadczenie w 

prowadzeniu zaliczeń/egzaminów w 

Wyższej Uczelni lub w Instytutach 

Naukowo-Badawczych  

tak  10 pkt. tak  10 pkt.  
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b) 

Propozycja sposobu zaliczenia 

(egzaminu) przedmiotu/wykładu/ 

ćwiczeń  bez wykazanego 

doświadczenia w prowadzeniu 

zaliczeń/egzaminów w Wyższej 

Uczelni lub w Instytutach Naukowo-

Badawczych  

tak  5 pkt. tak  5 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dot. części 3 sem. 3 i 4, która będzie miała najwyższą sumę, 

wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem: 

P = P₁ + P₂ + P₃ + P₄ 

gdzie: 

 

P – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta, 
P₁– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Przygotowanie 

merytoryczne i osiągnięcia naukowe 

P₂– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Doświadczenie 
dydaktyczne 

P₃– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Zaproponowana 

tematyka przedmiotu 

P₄– oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Sposób zaliczenia 
przedmiotu / wykładów / ćwiczeń 

 

VI. Osoba upoważnione do kontaktu 

kwestie formalno-prawne: p. Rafał Ćwiek, tel. 22 606 36 46, e-mail:  rafal.cwiek@ibprs.pl 

kwestie merytoryczne: prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak,  tel. 22 606 36 42;  

kom. 605 155 610, e-mail: bozena.waszkiewicz-robak@ibprs.pl  

 

VII. Opis przedmiotu zamówienia 

Część  1: Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2a do zapytania ofertowego; 

Część  2: Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2b do zapytania ofertowego; 

Część  3: Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2c do zapytania ofertowego. 

 

VIII. Termin związania z ofertą 

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

IX. Opis przygotowania oferty 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania. 
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego 
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wzór stanowi Załącznik nr 1a, 1b, 1c do zapytania w zależności na część na którą składana 
jest oferta. 

3. Ofertę składa się w formie pisemnej. 

 

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby 
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie 
pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał 
albo kopia poświadczona notarialnie. 

5. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania występuje wymóg podpisywania 
dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone 
podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych w ust. 4. 

6. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „ za zgodność z 
oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez 

osobę/y podpisujące ofertę. 
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

 

 

X. Warunki realizacji zamówienia  

1. termin realizacji zamówienia 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia odpowiednio dla części: 

1) część 1 dot. sem. 1; 

2) część 2 dot. sem. 2; 

3) część 3 dot. sem. 3 i 4. 

 

2. warunki płatności 

zgodnie ze wzorem umowy 

 

XI. Termin związania ofertą  

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

 

XII. Termin, miejsce i sposób składnia ofert 

Oferty należy złożyć w jednaj z poniżej wymienionych form: 

· Skan dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wysłać na adres: 
sekretariat@agrobiotech.edu.pl 

w tytule wiadomości mailowej należy zawrzeć informację: „ Oferta na usługę dydaktyczną 
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polegającą na realizacji przedmiotu w ramach kształcenia Doktorantów”; 
 

· Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej 
treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej 
w następujący sposób: 
 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława 
Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy,  02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 

36 

 

Oferta dot. zapytania ofertowego znak: DA.210.6.2021.SD –  Na usługę dydaktyczną 

polegającą na realizacji przedmiotu w ramach kształcenia Doktorantów 

Część nr……. 

 

NIE OTWIERAĆ 

przed dniem  06.09.2021 r. godz. 15:00 

 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego za pomocą operatora pocztowego, kuriera 
lub osobiście w: Instytucie Biotechnologii  Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. 

Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, ul Rakowiecka 36, 02-

532 Warszawa, w sekretariacie  Szkoły Doktorskiej, pok. CW 5 na parterze, w terminie do 

dnia 06.09.2021 r. do godz. 15:00  

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego. 
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Oferty przesłane faksem lub w inny sposób niż w ww. nie będą rozpatrywane. 
 

W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów 

oryginalnych w celu potwierdzenia 

XIII. Zawarcie umowy 

Zamawiający zawrze z Wykonawcą/Wykonawcami umowę zgodnie ze wzorem (dla części nr 1, 2, 

3) zawartym w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego 

XIV. Uwagi końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowej dokonanych poprawek, 

2) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej, 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ostatecznej ceny oferty z 

Wykonawcami którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 

4) wyjaśnienie, uzupełnienie oferty: Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 
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złożenia w wyznaczonym czasie wyjaśnień dotyczących oferty, oświadczeń i 
dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

5) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących lub 
zawierających błędy oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. 
 

XV. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Załącznik nr 1a – Formularz oferty dot. sem. 1; 

2. Załącznik nr 1b – Formularz oferty dot. sem. 2; 

3. Załącznik nr 1c – Formularz oferty dot. sem. 3 i 4; 

4. Załącznik nr 2a – część 1 opis przedmiotu zamówienia dot. sem. 1; 

5. Załącznik nr 2b – część 1 opis przedmiotu zamówienia dot. sem. 2; 

6. Załącznik nr 2c – część 1 opis przedmiotu zamówienia dot. sem. 3 i 4; 

7. Załącznik nr 3 – wzór umowy wraz ze wzorek umowy dot. przetwarzania danych osobowych 

dla części 1, 2, 3; 

8. Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
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Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego DA.210.6.2021.SD 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

 

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 

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

.................................................................................................................................................................., 

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 

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

.................................................................................................................................................................., 

nr telefonu .................................; e-mail: ………………………. 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak sprawy DA.210.6.2021.SD dotyczące zamówienia na 

usługę dydaktyczną polegającą na realizacji przedmiotu/wykładów/ ćwiczeń w ramach kształcenia 

Doktorantów w pierwszym roku kształcenia – sem. 1, składam/składamy niniejszą ofertę: 

I. CENA: 

Wymagania  Tak / Nie  Udział kryterium w ocenie / Uwagi  

Koszt przeprowadzenia 1 godz. 

dydaktycznej 
Nie 

Cena brutto za wykonanie 1 godz. dydaktycznej jest stała i wynosi: 

80 zł dla osób ze stopniem naukowym doktora/mgr oraz 120 zł dla 

osób co najmniej ze stopniem dr hab.  

Stopień / tytuł naukowy Tak 

W przypadku osób oferujących przeprowadzenie wykładów 

wymagane jest posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. 

 

Posiadany stopień naukowy: 

1. stopień naukowy doktora/mgr*   □ 

 

2. stopnień naukowy doktora habilitowanego i wyżej* □ 

*należy zaznaczyć □ 
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II. KRYTERIUM WYBORU WYKŁADOWCY: 

1. doświadczenie w zakresie merytorycznego przygotowania z zakresu tematyki 
przedmiotu/wykładu/ćwiczeń, np. dyscyplina naukowa, w ramach której uzyskiwano 
poszczególne stopnie i tytuły naukowe, realizacja prac badawczych 

Kryterium wyboru wykładowcy 

Realizacja przedmiotu w całości 
lub w części składającej się z 

minimum 5 godz.  

Realizacja wskazanych 

poszczególnych, pojedynczych  
wykładów 

Przygotowanie merytoryczne i osiągnięcia 
naukowe 

max. 50 pkt. max. 70 pkt. 

a) 

Posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie naukowe w 
dziedzinie, w której realizowane będą 
zajęcia (wymagane co najmniej 10 
osiągnięć (w tym publikacji 
naukowych m.in. W czasopismach z 

bazy JCR, popartych spisem z okresu 

ostatnich 5 lat) 

TAK/NIE* TAK/NIE* 

b) 

Posiada co najmniej 3-letnie 

doświadczenie naukowe w 
dziedzinie, w której realizowane będą 
zajęcia (wymagane co najmniej 5 
osiągnięć (w tym publikacji 
naukowych m.in. W czasopismach z 

bazy JCR, popartych spisem z okresu 

ostatnich 3 lat) 

TAK/NIE* TAK/NIE* 

c) 

Posiada mniej niż 3 letnie 
doświadczenie naukowe w 
dziedzinie, w której realizowane będą 
zajęcia (wymagane co najmniej 3 
osiągnięcia naukowe inne niż 
publikacje lub publikacje naukowe, w 

tym czasopismach z bazy JCR poparte 

spisem publikacji) 

TAK/NIE* TAK/NIE* 

*należy wskazać 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dowody potwierdzające posiadane 

doświadczenie naukowe w dziedzinie w której realizowane będą zajęcia, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy. 

 

2. wykaz osiągnięć naukowych z zakresu problematyki przedmiotu/wykładu 

Kryterium wyboru wykładowcy 

Realizacja przedmiotu w całości 
lub w części składającej się z 

minimum 5 godz.  

Realizacja wskazanych 

poszczególnych, pojedynczych  
wykładów 

Doświadczenie dydaktyczne max. 20 pkt. max. 20 pkt. 
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a) 
Posiada dłuższe niż 5-letnie 

doświadczenie dydaktyczne 
TAK/NIE* TAK/NIE* 

b) 
Posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie dydaktyczne 
TAK/NIE* TAK/NIE* 

c) 
Posiada co najmniej  3-letnie 

doświadczenie dydaktyczne 
TAK/NIE* TAK/NIE* 

*należy wskazać 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dowody potwierdzające posiadane 

doświadczenie dydaktyczne, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

 

3. Propozycja tematyczna przedmiotu (wykaz tematów wykładowych). 

Kryterium wyboru wykładowcy 

Realizacja przedmiotu w całości 
lub w części składającej się z 

minimum 5 godz.  

Realizacja wskazanych 

poszczególnych, pojedynczych  
wykładów 

Zaproponowana tematyka max. 20 pkt. nie dotyczy  

a) 

Z podziałem na poszczególne zajęcia 
jednostkowe (ew. propozycja 

pełnego sylabusa, który po wyborze 
oferty będzie przystosowany do 
wymagań Szkoły Doktorskiej) 

TAK/NIE* nie dotyczy 

b) 
Z podziałem na poszczególne zajęcia 
jednostkowe bez propozycji sylabusa 

TAK/NIE* nie dotyczy 

*należy wskazać 

4. Propozycja sposobu zaliczenia przedmiotu, która pozwoli na osiągnięcie przez doktorantów 
zaplanowanych w programie kształcenia efektów uczenia się.  
 

Kryterium wyboru wykładowcy 

Realizacja przedmiotu w całości 
lub w części składającej się z 

minimum 5 godz.  

Realizacja wskazanych 

poszczególnych, pojedynczych  
wykładów 

Zaliczanie zajęć max. 10 pkt. max. 10 pkt. 

a) 

Propozycja sposobu zaliczenia 

(egzaminu) przedmiotu/wykładu oraz 
wykazane doświadczenie w 
prowadzeniu zaliczeń/egzaminów w 
Wyższej Uczelni lub w Instytutach 
Naukowo-Badawczych 

TAK/NIE* TAK/NIE* 

b) 

Propozycja sposobu zaliczenia 

(egzaminu) przedmiotu/wykładu bez 
wykazanego doświadczenia w 
prowadzeniu zaliczeń/egzaminów w 
Wyższej Uczelni lub w Instytutach 
Naukowo-Badawczych 

TAK/NIE* TAK/NIE* 
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*należy wskazać 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty propozycję sposobu zaliczenia (egzaminu) 

UWAGA: do oferty należy dołączyć: 

1. CV wykładowcy dokumentujące zadeklarowane powyżej: 
a) doświadczenie w zakresie merytorycznego przygotowania z zakresu tematyki 

przedmiotu/wykładu/ćwiczeń, np. dyscyplina naukowa, w ramach której uzyskiwano 
poszczególne stopnie i tytuły naukowe, realizacja prac badawczych, 

b) wykaz osiągnięć naukowych z zakresu problematyki przedmiotu/wykładu, 
c) doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu studentów/ doktorantów (prowadzenie 

dydaktyki w innych jednostkach badawczo-naukowych, w Wyższej Uczelni, 
umiejętność przeprowadzania egzaminów, itp.). 

2. Propozycję tematyczną przedmiotu (wykaz tematów wykładowych). 
3. Propozycję sposobu zaliczenia przedmiotu, który pozwoli na osiągnięcie przez doktorantów 

zaplanowanych w programie kształcenia efektów uczenia się.  

 

III. Proponuję usługę dydaktyczną polegająca na realizacji przedmiotu: 

MODUŁ 
Rodzaj 

przedmiotów  
Nazwa przedmiotu 

Realizacja 

przedmiotu w 

całości.  

Realizacja 

wskazanych 

wykładów   

I 

OBOWIĄZKOWE  

Autoprezentacja, komunikacja i relacje interpersonalne TAK/NIE*  

II 

Szkolenie BHP oraz etyka i odpowiedzialność w badaniach 

naukowych, ew. z podziałem na bloki: 

TAK/NIE* 

 

  
1. Szkolenie bhp dla pracowników naukowych  

TAK/NIE* 

  2. Etyka i odpowiedzialność w badaniach 
naukowych  

TAK/NIE* 

II 

Metodologia i współczesne kierunki badań w dyscyplinie, 

ew. z podziałem na wykłady: 

TAK/NIE* 

 

 

1. Doświadczalnictwo - Metodologia planowania 

eksperymentu w badaniach naukowych  

TAK/NIE* 

 

2. Rolnictwo w dobie zmian klimatu. Zasoby 

wodne w rolnictwie i ogrodnictwie – stan 

faktyczny i zagrożenia.  

TAK/NIE* 

 

3. Nowe Techniki Hodowli Roślin – możliwości, 
oczekiwania hodowców, legislacja 

TAK/NIE* 

 4. Mechanizacja produkcji ogrodniczej  

TAK/NIE* 

 5. Współczesne trendy w pakowaniu żywności 
TAK/NIE* 

 

6. Tradycyjne i nowoczesne sposoby 

przetwarzania żywności  
TAK/NIE* 
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II 
Zasady przygotowania projektów badawczych krajowych i 

zagranicznych, ew. z podziałem na bloki:  
TAK/NIE*  

  
1. Zasady przygotowania wniosków krajowych 

TAK/NIE* 

TAK/NIE* 

  
2. Zasady przygotowania wniosków zagranicznych 

TAK/NIE* 

Należy uzupełnić odpowiednio kolumnę dot.: realizacji przedmiotu w całości i/lub realizacji 

wskazanych wykładów z uwzględnieniem wymogu - w przypadku osób oferujących przeprowadzenie 

wykładów wymagane jest posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

OŚWIADCZENIA: 

Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi  

w zapytaniu ofertowym nr DA.210.6.2021.SD 

1. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr DA.210.06.2021.SD, 

udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń. 
3. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy  

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego (jeśli wymagane jest zawarcie umowy). 
4. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z 

Rozdziałem VIII wzoru zapytania ofertowego): 

1) ............................................................................................ 

2) ............................................................................................ 

3) ……………………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………………………….. 
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią 
informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na 
ich udostępnienie w trybie ww. ustawy. 

 

..............................., dn. ..............         r.   ..................................................................... 

      (miejscowość)                   (data)                 (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

  

 
1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
2w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Biuro Szkoły:  

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  

Kontakt: 

Pok. CW5, parter, e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl 

tel. (22) 606 36 42, tel. kom. 605 155 610 

 

Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego DA.210.6.2021.SD 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

 

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 

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

.................................................................................................................................................................., 

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 

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

.................................................................................................................................................................., 

nr telefonu .................................; e-mail: ………………………. 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak sprawy DA.210.6.2021.SD dotyczące zamówienia na 

usługę dydaktyczną polegającą na realizacji przedmiotu/wykładów/ ćwiczeń w ramach kształcenia 

Doktorantów w pierwszym roku kształcenia – sem. 2., składam/składamy niniejszą ofertę: 

I. CENA: 

Wymagania  Tak / Nie  Udział kryterium w ocenie / Uwagi  

Koszt przeprowadzenia 1 godz. 

dydaktycznej 
Nie 

Cena brutto za wykonanie 1 godz. dydaktycznej jest stała i wynosi: 

80 zł dla osób ze stopniem naukowym doktora/mgr oraz 120 zł dla 

osób co najmniej ze stopniem dr hab.  

Stopień / tytuł naukowy Tak 

W przypadku osób oferujących przeprowadzenie wykładów 

wymagane jest posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. 

 

Posiadany stopień naukowy: 

1. stopień naukowy doktora/mgr*   □ 

 

2. stopnień naukowy doktora habilitowanego i wyżej* □ 

*należy zaznaczyć □ 
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Biuro Szkoły:  

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  

Kontakt: 

Pok. CW5, parter, e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl 

tel. (22) 606 36 42, tel. kom. 605 155 610 

 

 

II. KRYTERIUM WYBORU WYKŁADOWCY: 
1. doświadczenie w zakresie merytorycznego przygotowania z zakresu tematyki 

przedmiotu/wykładu/ćwiczeń, np. dyscyplina naukowa, w ramach której uzyskiwano 
poszczególne stopnie i tytuły naukowe, realizacja prac badawczych 

 

Wymagania i kryteria wyboru wykładowcy Tak / 

Nie  

Udział kryterium w ocenie / Uwagi  

Przygotowanie merytoryczne i osiągnięcia 

naukowe  
Tak  max. 50 pkt. 

a) 

Posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie naukowe w 

dziedzinie, w której realizowane 

będą zajęcia (wymagane co najmniej 

10 osiągnięć (w tym publikacji 

naukowych m.in. W czasopismach z 

bazy JCR, popartych spisem z okresu 

ostatnich 5 lat) 

tak TAK/NIE 

b) 

Posiada co najmniej 3-letnie 

doświadczenie naukowe w 

dziedzinie, w której realizowane 

będą zajęcia (wymagane co najmniej 

5 osiągnięć (w tym publikacji 

naukowych m.in. W czasopismach z 

bazy JCR, popartych spisem z okresu 

ostatnich 3 lat) 

tak TAK/NIE 

c) 

Posiada mniej niż 3 letnie 

doświadczenie naukowe w 

dziedzinie, w której realizowane 

będą zajęcia (wymagane co najmniej 

3 osiągnięcia naukowe inne niż 

publikacje lub publikacje naukowe, w 

tym czasopismach z bazy JCR 

poparte spisem publikacji)  

tak TAK/NIE 

*należy wskazać 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dowody potwierdzające posiadane 

doświadczenie naukowe w dziedzinie w której realizowane będą zajęcia, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy. 
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Biuro Szkoły:  

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  

Kontakt: 

Pok. CW5, parter, e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl 

tel. (22) 606 36 42, tel. kom. 605 155 610 

 

2. wykaz osiągnięć naukowych z zakresu problematyki przedmiotu/wykładu 

 

Wymagania i kryteria wyboru wykładowcy Tak / 

Nie  

Udział kryterium w ocenie / Uwagi  

Doświadczenie dydaktyczne Tak pkt. 1c – max. 20 pkt. 

a) 
Posiada dłuższe niż 5-letnie 

doświadczenie dydaktyczne 
tak TAK/NIE 

b) 
Posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie dydaktyczne  
tak TAK/NIE 

c) 
Posiada co najmniej  3-letnie 

doświadczenie dydaktyczne  
tak TAK/NIE. 

*należy wskazać 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dowody potwierdzające posiadane 

doświadczenie dydaktyczne, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

 

 

3. propozycja tematyczna przedmiotu (wykaz tematów wykładowych) 
Wymagania i kryteria wyboru wykładowcy Tak / 

Nie  

Udział kryterium w ocenie / Uwagi  

Zaproponowana tematyka przedmiotu Tak pkt. 2 – max. 20 pkt. 

a) 

Z podziałem na poszczególne zajęcia 

jednostkowe (ew. propozycja pełnego 

sylabusa, który po wyborze oferty 

będzie przystosowany do wymagań 

Szkoły Doktorskiej) 

tak TAK/NIE 

b) Z podziałem na poszczególne zajęcia 

jednostkowe bez propozycji sylabusa  

tak TAK/NIE 

*należy wskazać 

4. propozycja sposobu zaliczenia  przedmiotu, która pozwoli na osiągnięcie przez doktorantów 
zaplanowanych w programie kształcenia efektów uczenia się. 

 

Wymagania i kryteria wyboru wykładowcy Tak / 

Nie  

Udział kryterium w ocenie / Uwagi  

Sposób zaliczenia  Tak pkt. 3 – max. 10 pkt. 
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Biuro Szkoły:  

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  

Kontakt: 

Pok. CW5, parter, e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl 

tel. (22) 606 36 42, tel. kom. 605 155 610 

 

a) 

Propozycja sposobu zaliczenia 

(egzaminu) przedmiotu/wykładu oraz 

wykazane doświadczenie w 

prowadzeniu zaliczeń/egzaminów w 

Wyższej Uczelni lub w Instytutach 

Naukowo-Badawczych  

tak TAK/NIE 

b) 

Propozycja sposobu zaliczenia 

(egzaminu) przedmiotu/wykładu bez 

wykazanego doświadczenia w 

prowadzeniu zaliczeń/egzaminów w 

Wyższej Uczelni lub w Instytutach 

Naukowo-Badawczych  

tak TAK/NIE 

*należy wskazać 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty propozycję sposobu zaliczenia (egzaminu) 

 

UWAGA: do oferty należy dołączyć: 

4. CV wykładowcy dokumentujące zadeklarowane powyżej: 
a) doświadczenie w zakresie merytorycznego przygotowania z zakresu tematyki 

przedmiotu/wykładu/ćwiczeń, np. dyscyplina naukowa, w ramach której uzyskiwano 
poszczególne stopnie i tytuły naukowe, realizacja prac badawczych, 

b) wykaz osiągnięć naukowych z zakresu problematyki przedmiotu/wykładu, 
c) doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu studentów/ doktorantów (prowadzenie 

dydaktyki w innych jednostkach badawczo-naukowych, w Wyższej Uczelni, 
umiejętność przeprowadzania egzaminów, itp.). 

5. Propozycję tematyczną przedmiotu (wykaz tematów wykładowych). 
6. Propozycję sposobu zaliczenia przedmiotu, który pozwoli na osiągnięcie przez doktorantów 

zaplanowanych w programie kształcenia efektów uczenia się.  

 

III. Proponuje usługę dydaktyczna polegająca na: 

MODUŁ Rodzaj przedmiotów  Nazwa przedmiotu 
wykł., 

godz.  

ćwicz., 

godz.  

II OBOWIĄZKOWE 
Metody statystyczne w badaniach 

naukowych 
- TAK/NIE 

II  Zasady planowania i prowadzenia badań - TAK/NIE 

     

II  

Pisanie i recenzowanie tekstów naukowych 

oraz komercjalizacja i popularyzacja 

wyników badań naukowych 

- TAK/NIE 
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Biuro Szkoły:  

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  

Kontakt: 

Pok. CW5, parter, e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl 

tel. (22) 606 36 42, tel. kom. 605 155 610 

 

Należy uzupełnić odpowiednio kolumnę dot.: ćwicz./godz. z uwzględnieniem wymogu - w przypadku 

osób oferujących przeprowadzenie wykładów wymagane jest posiadanie co najmniej stopnia 

naukowego doktora habilitowanego. 

 

OŚWIADCZENIA: 

Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi  

w zapytaniu ofertowym nr DA.210.6.2021.SD 

1. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr DA.210.6.2021.SD, 

udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń. 
3. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy  

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego (jeśli wymagane jest zawarcie umowy). 
4. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z 

Rozdziałem VIII wzoru zapytania ofertowego): 

1) ............................................................................................ 

2) ............................................................................................ 

3) ……………………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………………………….. 
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią 
informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na 
ich udostępnienie w trybie ww. ustawy. 

 

 

..............................., dn. ..............         r.   ..................................................................... 

      (miejscowość)                   (data)                 (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

  

 
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
4w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Biuro Szkoły:  

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  

Kontakt: 

Pok. CW5, parter, e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl 

tel. (22) 606 36 42, tel. kom. 605 155 610 

 

Załącznik nr 1c do zapytania ofertowego DA.210.6.2021.SD 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

 

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 

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

.................................................................................................................................................................., 

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 

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

.................................................................................................................................................................., 

nr telefonu .................................; e-mail: ………………………. 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak sprawy DA.210.6.2021.SD dotyczące zamówienia na 

usługę dydaktyczna polegająca na realizacji przedmiotu/ wykładów/ ćwiczeń w ramach kształcenia 

Doktorantów w drugim roku kształcenia – sem. 3 i 4, składam/składamy niniejszą ofertę: 

I. CENA: 

Wymagania  Tak / Nie  Udział kryterium w ocenie / Uwagi  

Koszt przeprowadzenia 1 godz. 

dydaktycznej 
Nie 

Cena brutto za wykonanie 1 godz. dydaktycznej jest stała i wynosi: 

80 zł dla osób ze stopniem naukowym doktora/mgr oraz 120 zł dla 

osób co najmniej ze stopniem dr hab.  

Stopień / tytuł naukowy Tak 

W przypadku osób oferujących przeprowadzenie wykładów 

wymagane jest posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. 

 

Posiadany stopień naukowy: 

1. stopień naukowy doktora/mgr*   □ 

 

2. stopnień naukowy doktora habilitowanego i wyżej* □ 

*należy zaznaczyć □ 
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Biuro Szkoły:  

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  

Kontakt: 

Pok. CW5, parter, e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl 

tel. (22) 606 36 42, tel. kom. 605 155 610 

 

 

II. KRYTERIUM WYBORU WYKŁADOWCY: 
1. doświadczenie w zakresie merytorycznego przygotowania z zakresu tematyki 

przedmiotu/wykładu/ćwiczeń, np. dyscyplina naukowa, w ramach której uzyskiwano 
poszczególne stopnie i tytuły naukowe, realizacja prac badawczych 

Kryterium wyboru wykładowcy 

Realizacja przedmiotu w całości 
lub w części składającej się z 

minimum 5 godz.  

Realizacja wskazanych 

poszczególnych, pojedynczych  
wykładów 

Przygotowanie merytoryczne i osiągnięcia 
naukowe 

max. 50 pkt. max. 70 pkt. 

a) 

Posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie naukowe w 
dziedzinie, w której realizowane będą 
zajęcia (wymagane co najmniej 10 
osiągnięć (w tym publikacji 
naukowych m.in. W czasopismach z 

bazy JCR, popartych spisem z okresu 

ostatnich 5 lat) 

TAK/NIE* TAK/NIE* 

b) 

Posiada co najmniej 3-letnie 

doświadczenie naukowe w 
dziedzinie, w której realizowane będą 
zajęcia (wymagane co najmniej 5 
osiągnięć (w tym publikacji 
naukowych m.in. W czasopismach z 

bazy JCR, popartych spisem z okresu 

ostatnich 3 lat) 

TAK/NIE* TAK/NIE* 

c) 

Posiada mniej niż 3 letnie 
doświadczenie naukowe w 
dziedzinie, w której realizowane będą 
zajęcia (wymagane co najmniej 3 
osiągnięcia naukowe inne niż 
publikacje lub publikacje naukowe, w 

tym czasopismach z bazy JCR poparte 

spisem publikacji) 

TAK/NIE* TAK/NIE* 

*należy wskazać 

2. wykaz osiągnięć naukowych z zakresu problematyki przedmiotu/wykładu 

Kryterium wyboru wykładowcy 

Realizacja przedmiotu w całości 
lub w części składającej się z 

minimum 5 godz.  

Realizacja wskazanych 

poszczególnych, pojedynczych  
wykładów 

Doświadczenie dydaktyczne max. 20 pkt. max. 20 pkt. 

a) 
Posiada dłuższe niż 5-letnie 

doświadczenie dydaktyczne 
TAK/NIE* TAK/NIE* 

b) 
Posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie dydaktyczne 
TAK/NIE* TAK/NIE* 

c) 
Posiada co najmniej  3-letnie 

doświadczenie dydaktyczne 
TAK/NIE* TAK/NIE* 
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Biuro Szkoły:  

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  

Kontakt: 

Pok. CW5, parter, e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl 

tel. (22) 606 36 42, tel. kom. 605 155 610 

 

*należy wskazać 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dowody potwierdzające posiadane 

doświadczenie dydaktyczne, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

 

 

3. Propozycja tematyczna przedmiotu (wykaz tematów wykładowych). 

Kryterium wyboru wykładowcy 

Realizacja przedmiotu w całości 
lub w części składającej się z 

minimum 5 godz.  

Realizacja wskazanych 

poszczególnych, pojedynczych  
wykładów 

Zaproponowana tematyka max. 20 pkt. nie dotyczy  

a) 

Z podziałem na poszczególne zajęcia 
jednostkowe (ew. propozycja 

pełnego sylabusa, który po wyborze 
oferty będzie przystosowany do 
wymagań Szkoły Doktorskiej) 

TAK/NIE* nie dotyczy 

b) 
Z podziałem na poszczególne zajęcia 
jednostkowe bez propozycji sylabusa 

TAK/NIE* nie dotyczy 

*należy wskazać 

4. Propozycja sposobu zaliczenia przedmiotu, która pozwoli na osiągnięcie przez doktorantów 
zaplanowanych w programie kształcenia efektów uczenia się.  

 

Kryterium wyboru wykładowcy 

Realizacja przedmiotu w całości 
lub w części składającej się z 

minimum 5 godz.  

Realizacja wskazanych 

poszczególnych, pojedynczych  
wykładów 

Zaliczanie zajęć max. 10 pkt. max. 10 pkt. 

a) 

Propozycja sposobu zaliczenia 

(egzaminu) przedmiotu/wykładu oraz 
wykazane doświadczenie w 
prowadzeniu zaliczeń/egzaminów w 
Wyższej Uczelni lub w Instytutach 
Naukowo-Badawczych 

TAK/NIE* TAK/NIE* 

b) 

Propozycja sposobu zaliczenia 

(egzaminu) przedmiotu/wykładu bez 
wykazanego doświadczenia w 
prowadzeniu zaliczeń/egzaminów w 
Wyższej Uczelni lub w Instytutach 
Naukowo-Badawczych 

TAK/NIE* TAK/NIE* 

*należy wskazać 

UWAGA: do oferty należy dołączyć: 

1. CV wykładowcy dokumentujące zadeklarowane powyżej: 
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Biuro Szkoły:  

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  

Kontakt: 

Pok. CW5, parter, e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl 

tel. (22) 606 36 42, tel. kom. 605 155 610 

 

a) doświadczenie w zakresie merytorycznego przygotowania z zakresu tematyki 
przedmiotu/wykładu/ćwiczeń, np. dyscyplina naukowa, w ramach której uzyskiwano 
poszczególne stopnie i tytuły naukowe, realizacja prac badawczych, 

b) wykaz osiągnięć naukowych z zakresu problematyki przedmiotu/wykładu, 
c) doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu studentów/ doktorantów (prowadzenie 

dydaktyki w innych jednostkach badawczo-naukowych, w Wyższej Uczelni, 
umiejętność przeprowadzania egzaminów, itp.). 

2. Propozycję tematyczną przedmiotu (wykaz tematów wykładowych). 
3. Propozycję sposobu zaliczenia przedmiotu, który pozwoli na osiągnięcie przez doktorantów 

zaplanowanych w programie kształcenia efektów uczenia się.  

 

III. Proponuje usługę dydaktyczna polegająca na: 
 

MODUŁ Rodzaj przedmiotów przedmiot / temat 
Realizacja 

przedmiotu 

ćwicz., 

godz. 

I OBOWIĄZKOWE Język angielski na poziomie B2 TAK/NIE*  

PRZEDMIOTY / WYKŁADY MONOGRAFICZNE WYBRANE W DNIU 17.06.2021 na rok akad. 2021/22 

III 

Zajęcia fakultatywne 

związane z rozwojem 

danej dyscypliny 

(rolnictwo i 

ogrodnictwo) 

10 wykładów monograficznych (po 90 min - 1,5 

godz. zegarowych) 
TAK/NIE*  

1. Podstawy genetyki i hodowli roślin 

ogrodniczych 

TAK/NIE* - 

2. Znaczenie biotechnologii w ogrodnictwie 
TAK/NIE* - 

3. Kultury in vitro w hodowli i praktyce ogrodniczej 
TAK/NIE* - 

4. Starzenie się nasion 
TAK/NIE* - 

5. Czy choroba się opłaca? Koncepcje naukowe i 
przykłady badań nad kosztami odporności roślin 

na patogeny. 

TAK/NIE* - 

6. Rasy, patotypy, izolaty. Badania populacyjne 

patogenów grzybowych. 

TAK/NIE* - 

7. Analiza molekularnych podstaw 

cytoplazmatycznej męskiej sterylności i 

przywracania płodności u zbóż oraz jej 

zastosowanie w hodowli. 

TAK/NIE* - 

8. Genetyczne uwarunkowania tolerancji zbóż na 

stres glinowy związany z zakwaszeniem gleb oraz 

identyfikacja markerów molekularnych 

użytecznych do selekcji materiałów hodowlanych. 

TAK/NIE* - 

9. Ziemniak kontra zaraza ziemniaka – genetyczny 

wyścig zbrojeń 

TAK/NIE* - 
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Biuro Szkoły:  

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  

Kontakt: 

Pok. CW5, parter, e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl 

tel. (22) 606 36 42, tel. kom. 605 155 610 

 

 

 

Należy uzupełnić odpowiednio kolumnę dot.: realizacji przedmiotu w całości i/lub realizacji wskazanych 

wykładów z uwzględnieniem wymogu - w przypadku osób oferujących przeprowadzenie wykładów 

wymagane jest posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 

OŚWIADCZENIA: 

Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi  

w zapytaniu ofertowym nr DA.210.6.2021.SD 

1. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr DA.210.6.2021.SD, 

udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń. 
3. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy  

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego (jeśli wymagane jest zawarcie umowy). 
4. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z 

Rozdziałem VIII wzoru zapytania ofertowego): 

1) ............................................................................................ 

2) ............................................................................................ 

3) ……………………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………………………….. 
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO5 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu6. 

 
5rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
6w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

10. Genetyka i hodowla roślin oleistych  
TAK/NIE* - 

III 

Zajęcia fakultatywne 

związane z rozwojem 

dyscypliny tech. 

żywn. I żywienia 

Przedmiot: Żywność funkcjonalna i jej wpływ na 

zdrowie  
TAK/NIE* - 

IV 

Zajęcia fakultatywne 

o charakterze 

ogólnym 

PRZEDMIOT: Wielowymiarowa analiza danych i metody 

uczenia maszynowego 
TAK/NIE*  
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Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  

Kontakt: 

Pok. CW5, parter, e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl 

tel. (22) 606 36 42, tel. kom. 605 155 610 

 

7. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią 
informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na 
ich udostępnienie w trybie ww. ustawy. 

 

 

..............................., dn. ..............         r.   ..................................................................... 

      (miejscowość)                   (data)                 (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

 

 



Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna o przetwarzaniu  

danych osobowych 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy  

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w jest: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-

Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie siedzibą w 

Warszawie przy  ul. Rakowieckiej 36,  reprezentowany przez  Dyrektora Instytutu. 

2. Inspektorem ochrony danych w  Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława 

Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym jest  Ludwik Najdychor   e-mail: ludwik.najdychor@ibprs.pl, tel. 

606 172 990. 

3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Instytucie 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym, 

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – 

Państwowym Instytucie Badawczym za pomocą adresu ludwik.najdychor@ibprs.pl  

4. Administrator danych osobowych – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława 

Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-

Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym przetwarzają dane osobowe, 

dla których Administratorem jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława 

Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

§ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

§ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

§ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

§ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

§ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

§ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

§ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, 

§ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, 

obrony lub dochodzenia roszczeń, 

§ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

§ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 

wyrażonej przez tę osobę, 

§ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

§ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 



§ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów 

mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, 

w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - 

wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w wyborze wykonawcy w ramach 

Zapytania ofertowego nr DA.210.6.2021.SD oraz relacją umowy w przypadku wyboru Wykonawcy. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-

Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


