
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie 

szkolenia „Wykorzystanie programu STATISTICA do 

opracowania wyników eksperymentu” 

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu „Rozszerzenie  

i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Chemicznym 

Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do 

złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dotyczącego wykorzystania programu 

STATISTICA do opracowania wyników eksperymentu dla osób spoza społeczności 

akademickiej. 

 

Zajęcia powinny obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 

1. Wstępna ocena wyników eksperymentu. Eliminowanie błędów grubych, Badanie 
losowości próby. Tworzenie szeregów rozdzielczych . Miary statystyczne – miary 
położenia, rozproszenia oraz asymetri i skośności. Testy statystyczne.  

2. Analiza wariancji. Metody oceny zależności zjawisk. Regresja i korelacja. 
3. Zarządzanie danymi w programie statystyka.  
4. Badanie empirycznego rozkładu zmiennej. Wnioskowanie statystyczne. Testy 

nieparametryczne. 
5. Jednoczynnikowa analiza wariancji  
6. Badanie zależności zjawisk. Regresja i korelacja. 

 

Zajęcia powinny mieć charakter praktycznych warsztatów w pracowni komputerowej 

przy wykorzystaniu programu Statistica, który zostanie udostępniony przez zleceniodawcę. 

Należy składać oferty na szkolenie w wymiarze 10 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą 

prowadzone na terenie Politechniki Rzeszowskiej w grupach do 12 osób. Realizacja szkoleń 

będzie się odbywać w oparciu o odrębne zlecenia przedkładane wyłonionemu wykonawcy w 

okresie od lutego do czerwca 2014 roku w uzgodnionych terminach. Liczba zleconych szkoleń 

będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i ilości utworzonych grup, jednak ich łączny wymiar 

godzinowy nie będzie większy niż 60 godzin. Oferent powinien posiadać wykształcenie 

wyższe w zakresie nauk ścisłych lub technicznych oraz wiedzę i co najmniej 5 letnie 

doświadczenie zawodowe i dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń lub zajęć dydaktycznych z 

zakresu komputerowej analizy statystycznej danych przy zastosowaniu programu Statistica, 

potwierdzone dołączonym wykazem kursów i szkoleń zrealizowanych osobiście przez 

Oferenta lub osobę wskazaną do realizacji zlecenia (załącznik 1) oraz CV (załącznik 2). 

 

W ramach umowy Wykonawca przygotuje i przekaże materiały szkoleniowe o treści 

adekwatnej do omawianej tematyki, wszystkim uczestnikom kursu. Wykonawca 

zobowiązany jest do zamieszczenia Iogotypów Unii Europejskiej i POKL oraz informacji  

o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - oznakowania 

szkolenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi na materiałach szkoleniowych oraz 

wykorzystywanych prezentacjach multimedialnych. W ramach umowy Wykonawca 



przygotuje również certyfikaty ukończenia kursu, które zostaną wydane uczestnikom 

szkolenia za potwierdzeniem.  

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia, 

prowadzącego szkolenie. 

Z udziału w zamówieniu wykluczone są: 

 osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy 

występuje konflikt interesów, o którym mowa w zasadach Finansowania Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących od dnia 01.01.2013 r. W celu 

potwierdzenia braku konfliktu interesów, o którym mowa powyżej, potencjalny 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań 

(załącznik 3), 

 podmioty/osoby, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem I przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, 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 małżeńskim. w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa 

powyżej, potencjalny Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia o braku występowania 

ww. powiązań (załącznik 4). 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować niżej podane 

kryteria: 

Kryterium Waga kryterium Wskaźnik 

Oferowana łączna cena brutto za 
wykonanie usługi 

60% K1 

Dotychczasowa ilość szkoleń związanych 
tematycznie z ofertą 

40% K2 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie najwyższej oceny 

oferty wyliczonej za pomocą następującego wzoru: 



Ocena oferty = K1+ K2 

gdzie: 

            Minimalna cena oferty spośród ofert podlegających ocenie 
K1 = ------------------------------------------------------------------------------------ x 60 
                                        Cena ocenianej oferty 
 
                      Dotychczasowa ilość szkoleń ocenianego Wykonawcy 
K2 = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 
                 Maksymalna ilość szkoleń spośród ofert podlegających ocenie 
 

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty (podanie honorarium za szkolenie) do  

7 lutego 2014 r., (załącznik 5). W razie pytań proszę o kontakt: Roman Bochenek, email:  

rbochenek@prz.edu.pl, tel. 17 865 1216. 

 

Kierownik Projektu 

Dr inż. Roman Bochenek 

Wydział Chemiczny 

Politechnika Rzeszowska 

Al. Powstańców Warszawy 6 

35-959 Rzeszów 

 

  



Załącznik 1 

……..………………………………. 
……..………………………………. 
……..………………………………. 
dane adresowe Oferenta 
 
 

 
WYKAZ USŁUG SZKOLENIOWYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ OFERENTA 

 
 

Oświadczam, iż spełniam warunki stawiane Oferentom zawarte w Zaproszeniu do złożenia 
oferty. 

 
Poniżej przedstawiam wykaz zrealizowanych przeze mnie szkoleń. 

 

Lp. Tematyka szkolenia i wymiar czasowy Data realizacji Dane Zamawiającego 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
 
 
 

…………................................................. 
(data, podpis Oferenta) 

 

  



Załącznik nr 2 

 
ŻYCIORYS ZAWODOWY 

 

1. Nazwisko:   …………………………………………………………………… 

2. Imię:  ……………………………………………………..……………. 

3. Data urodzenia:  …………………………………….…………………………….. 

4. Narodowość:  …………………………………………….…………………….. 

5. Wykształcenie:  …………………………………….…………………………….. 

Instytucja 
 

Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  

Uzyskane stopnie lub dyplomy:  

 

6. Znajomość języków obcych: (od 1 do 5 w zależności od stopnia znajomości języka) 

Język obcy Czytanie Mowa Pisanie 

    

    

 

7. Członkostwo w organizacjach: 

………………………………………………………………. 

8. Obecne stanowisko (z uwzględnieniem zaangażowania w realizację innych projektów 

współfinansowanych ze środków UE): 

9. Przebieg pracy zawodowej: 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)  

Miejsce  

Firma  

Stanowisko  

Opis  



10. Inne (np. publikacje, opracowania): …………………………………………………………………………………. 

11. Odbyte szkolenia:……………………………………………………………………………………………………………… 

12. Inne umiejętności: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Rzeszowską 
na potrzeby wyboru wykonawcy usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu 
„Rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na 
Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej” zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze 
zmianami). 
 
 
 

………………………………………………………. 
(data, podpis Oferenta) 

 

 

  



Załącznik 3 
 
 

……..………………………………… 

……..………………………………… 

……..………………………………… 

 dane adresowe Oferenta 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Ja, niżej podpisany/-a, …………………………………………………………………………….……….. 

oświadczam, że nie jestem jednocześnie zatrudniony/-a w instytucji uczestniczącej  

w realizacji PO KL, poprzez którą rozumie się Instytucję Zarządzającą, Instytucję 

Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Regionalny 

Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą. 

 
 
 
 

…………................................................... 
(data, podpis Oferenta) 

 

  



Załącznik nr 4 
……..……………………………. 

……..……………………………. 

……..……………………………. 

dane adresowe Oferenta 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/na oświadczam, iż pomiędzy ………………………………………………………… 

a Politechniką Rzeszowską i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Politechniki Rzeszowskiej i osobami wykonującymi w imieniu Politechniki Rzeszowskiej 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru 

wykonawcy nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych,  

w rozumieniu Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących 

od dnia 01.01.2013 r., 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 małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 
 
…………................................................... 

(data, podpis Oferenta) 

 

  



Załącznik 5 
 

……..………………………………. 

……..………………………………. 

……..………………………………. 

dane adresowe Oferenta 

 
 
 
 
 

W związku ze skierowanym przez Politechnikę Rzeszowską zaproszeniem do złożenia 

oferty na przeprowadzenie zajęć w formie szkolenia o tematyce „Wykorzystanie programu 

STATISTICA do opracowania wyników eksperymentu” dla osób spoza społeczności 

akademickiej, zakładającym realizację 10 godzin szkolenia dla grupy ok. 12 osób, wyrażam 

chęć przeprowadzenia w/w zajęć w uzgodnionych terminach. 

 

Oferowana łączna cena za wykonanie jednego szkolenia wynosi ………….…………….. PLN 

brutto. 

 
 
 
 
 
 
…………................................................... 

(data, podpis Oferenta) 


