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OGŁOSZENIE 

 dot. Zamówienia nr 2/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. 

na realizację dodatkowych materiałów edukacyjnych 

na Portal Wiedzy Fundacji Kierunkowskaz  

w ramach projektu „Ekologiczny Transport Przyszłości”(ETP) 
 
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie dotyczące opracowania dodatkowych materiałów edukacyjnych na Portal Wiedzy Fundacji 

Kierunkowskaz celem zwiększenia zasobów do prowadzenia zajęć dydaktycznych i samokształcenia 

studentów dokonano zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującego w 

Fundacji KIERUNKOWSKAZ (wg aktualizacji z dnia 15 września 2020 r.) 

Fundacja KIERUNKOWSKAZ ogłosiła w dniu 15 grudnia 2021 r. nabór Wykonawców do realizacji usług 

szkoleniowych do projektu pn.: „Ekologiczny transport przyszłości”, realizowanego w ramach Programu 

„EDUKACJA” FRSE, współfinansowanego ze Środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.  

 

Informacja o projekcie: 

Projekt jest realizowany na podstawie zapisów Umowy zawartej w dniu 4 marca 2020 r., pomiędzy 

UKSW – jako Beneficjentem, a FRSE - jako Operatorem programu, w sprawie realizacji projektu nr: 

EOG/19/K3/W/0032 pn. „Ekologiczny transport przyszłości”, w ramach realizacji Wniosku pn. 

Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia 

zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, w zakresie różnych form edukacji formalnej 

i pozaformalnej osób dorosłych (w tym: kursów specjalistycznych i szkoleń z zakresu 

elektormobilności) 

 

Zamawiający oczekuje wykonania zadań w zakresie: 

 

Nr 

zadania 

Treść zadania Min. liczba 

opracowanych  

/uruchomionych 

materiałów na 

portal ETP 

Max. liczba 

roboczodni na 

zadanie (stawka 74 

EUR na 1 rb.dzień) 

1 Opracowanie treści edukacyjnych 

(eUsługa edukacyjna) dotyczących 

rozszerzenia zasobów wiedzy z 

obszaru eMobility na Portal 

edukacyjny ETP, co pozwoli 

uczestnikom studiów podyplomowych 

z JST i MŚP na ciągłe pogłębianie i 

aktualizowanie wiedzy 

10 RPI 3 -15 
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2 Opracowanie treści edukacyjnych 

(eUsługa infobrokerska) z zakresu 

rozszerzenia zasobów wiedzy z 

obszaru eMobility na Portalu 

edukacyjnym ETP, który pozwoli 

uczestnikom studiów podyplomowych 

zapoznać się z aktualnymi i 

profesjonalnymi materiałami (w tym 

naukowymi) publikowanymi w języku 

polskim i angielskim. 

10 RPI 3 - 18 

3 Opracowanie materiałów 

dydaktycznych oraz scenariuszy zajęć 

na ćwiczenia realizowane w ramach 

zajęć równoległych na wyjazdach 

studyjnych i imprezach 

towarzyszących targom eMobility   

Weryfikacja i recenzja opracowanych 

w zadaniach 1-3 materiałów. 

 

10 RPI 3 – 30 

4. Utworzenie bazy wiedzy dot. 

zagadnień z zakresu paliw 

ekologicznych przyszłości, celem 

dalszego doskonalenia zawodowego 

uczestników studiów podyplomowych. 

 

Wprowadzenie i uruchomienie 

(udostępnienie studentom) treści 

edukacyjnych (eUsługa infobrokerska) 

z zakresu rozszerzenia zasobów wiedzy 

na Portalu edukacyjnym ETP z obszaru 

eMobility, który pozwoli uczestnikom 

studiów podyplomowych zapoznać się 

z aktualnymi i profesjonalnymi 

materiałami (w tym naukowymi) 

publikowanymi w języku polskim i 

angielskim. 

1 RPI 2 -15 

. 

1. Termin realizacji zamówienia: 31 marca 2022 r. 

2.  Termin składania ofert upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.  

Ostateczny termin składania formularzy rekrutacyjnych to: 31 grudnia 2021 r. do godz. 22.00 (decyduje data 

wpływu dokumentów do Biura Fundacji). 

Dokumenty można przesyłać: 

1) listownie adres Biura Fundacji KIERUNKOWSKAZ: ul. Górczewska 224 lok. 179 (01-460) 

Warszawa – z dopiskiem „Nabór do projektu „Ekologiczny transport przyszłości” 

2)  pocztą elektroniczną- e-mail: biuro@kierunkowskaz.pl 

mailto:biuro@kierunkowskaz.pl


 
_______________________________________________________________________________________ 

 

I. Załączniki 

1)  Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Wymogi redakcyjne do Zamówienia;  

2)  Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz oferty; 

 

W związku ze znacznym wzrostem rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 i wprowadzeniem związanych z 

tym ograniczeń, informujemy o wprowadzeniu nowych zasad związanych z kontaktami osobistymi personelu 

projektów z ich Uczestnikami lub osobami zainteresowanymi udziałem w projektach realizowanych przez 

Fundację. 

Zwracamy się z prośbą, by w sytuacjach, gdy nie jest to bezwzględnie konieczne, o załatwianie spraw 

związanych z uczestnictwem w projektach lub pozyskaniem informacji na ich temat poprzez kontakt 

telefoniczny lub mailowy/listowny. 

W razie wątpliwości czy załatwienie danej sprawy jest możliwe w sposób zdalny, prosimy o wcześniejszy 

kontakt telefoniczny lub mailowy z personelem danego projektu, w celu uzyskania jednoznacznej informacji. 
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Zał. Nr 1 do Zamówienia 

  

 

Wskazówki dla autorów publikacji 
Celem unifikacji  materiałów dydaktycznych rekomenduje się  

 do publikacji na portalu edukacyjnym pn. „Ekologiczny transport przyszłości” 

 
 

Zasady publikacji 

 

1. Materiały należy nadesłać drogą mailową do Fundacji w postaci zapisu elektronicznego (w formacie MS-

Word) na adres: biuro@kierunkowskaz.pl.  

2. Otrzymany materiał dydaktyczny zostaje powinien zostać poddany wstępnemu przeglądowi pod 

względem formalnym i merytorycznym przez recenzentów wewnętrznych Wykonawcy i w przypadku 

uznania za niezgodny z zasadami oddany do poprawy lub uzupełnienia.  

3. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia niepoprawionego tekstu lub dokonywania korekty 

technicznej przyjętych opracowań.  

4. Ostateczna decyzja o akceptacji opracowania do druku w publikacji promującej projekt – będzie należała 

do Zamawiającego. Decyzja nie podlega odwołaniu. 

5. Autor ponosi odpowiedzialność za jakość techniczną, stylistykę i poprawność gramatyczną złożonego 

tekstu. 

6. Za rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w publikowanych materiałach odpowiada 

wyłącznie autor. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.  

 

Techniczna instrukcja dla autorów 

 

Format  A4; orientacja pionowa *.doc аlbo *.docx 

Objętość tekstu Minimum 20000 znaków ze spacjami (wraz z stroną tytułem, 

abstraktem, słowami kluczowymi i wykazem literatury); 

minimum ½ arkusza wydawniczego 

Czcionka  TimesNewRoman 

Rozmiar czcionki 11 pkt 

Interlinia  1,5 

Tabulacja  1,25 

Marginesy  2,5  

Wyrównanie tekstu według szerokości 

Automatyczne dzielenie wyrazów nie  

Numeracja stron nie 

Styl numeracji w tekście Tylko cyfry arabskie 

Rysunki i tabele 

Maksymalny rozmiar – 10x17 cm. 

Rozmiar czcionki – 8-11 pkt. 

W układzie pionowym, bez cieniowania, numer i tytuł 

powyżej, objaśnienia i źródło poniżej. 

Powinny mieścić się bezpośrednio po tekście, w którym są 

wymienione po raz pierwszy, lub na następnej stronie. 

mailto:biuro@kierunkowskaz.pl
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Wszystkie tabele, rysunki i fotografie powinny być 

tworzone i edytowane w formacie Microsoft Word za 

pomocą funkcji „Utwórz rysunek” (lub „Utwórz tabelę”) 

Formuły  
Powinni być napisany przy użyciu edytora formuł 

(Wewnętrzny edytor formuł w MicrosoftWordforWindows) 

Przypisy w tekście W nawiasie okrągłym nazwisko autora bądź autorów, rok 

publikacji oraz strony, z których zaczerpnięto zacytowany 

bądź parafrazowany fragment, przykład: (Massai, 2011, s. 

238-245). 

Bibliografia na końcu artykułu. Przypisów dolnych nie 

stosować 

Ilość wykorzystanych źródeł  Nie mniej niż 3. 

Język artukułu polski 

 

Struktura artykułu 

Nazwa elementu Zasady techniczne Komentarze 

Pełne imię i nazwisko 

autora  

po lewej stronie, pogrubione brak 

Afiliacja (jeśli 

występuje) 

Po lewej stronie w języku angielskim i języku 

artykułu 

Adres e-mail Po lewej stronie  

Tytuł artykułu Małymi literami, wyśrodkowany, 

pogrubiony 

w języku angielskim i języku 

artykułu 

Streszczenie 900-1800 znaków ze spacjami; w 

języku angielskim, poniżej w 

języku artykułu. 

Struktura abstraktu: 

Cel: … 

Metody: … 

Wyniki: … 

Omówienie: … 

 

Streszczenie – to samodzielne źródło 

informacji. 

Opis głównego celu badania. 

Wyjaśnienie jak badania zostały 

przeprowadzone z uwzględnieniem 

ogólnego opisu zastosowanej 

metody badawczej bez szczegółów 

metodologicznych. 

Podsumowanie najważniejszych 

wyników i ich znaczenia. 

Nie przekraczać 300 słów. 

Streszczenie nie powinno zawierać 

cytatów i skrótów 

Słowa kluczowe 5-7 słów Powinny odzwierciedlać główne 

treści artykułu: terminy zawarte w 

tekście, a także terminy, które 

określają zakres tematyczny 

Tekst artykułu: 

- Wprowadzenie  

- Metody badawcze 

- Rozdziały (2-3 

rozdziały) 

- Wnioski 

 

Wprowadzenie, Metody 

badawcze, Nazwy rozdziałów 

(numercji nie stosować) Wnioski 

– pogrubiono. 

Rozróżniać myślnik (–) i łącznik 

(-). 

W wyrazach „ul. Sienkiewicza” 

korzystać z twardej spacji (jedn. 

Ctrl+Shift +spacja). Skróty typu 

Wprowadzenie – to uzasadnienie 

podjęcia problematyki, przegląd 

dotychczasowych osiągnięć w 

danym temacie. Hipoteza i cel pracy. 

Wnioski – podsumowanie, 

porównanie wyników pracy w 

odniesieniu do dotychczasowych 

osiągnięć nauki, sugestie co do 

przyszłych kierunków badawczych. 
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70-go – z twardym łącznikiem ( 

Ctrl +Shift + spacja +łącznik). 

Bibliografia 

(References) 

1. Kolejność alfabetyczna. 

2. Struktura opisu 

bibliograficznego: 

Nazwisko autora, inicjał imienia 

(rok publikacji). Tytuł dzieła. 

Miasto wydania: Wydawnictwo, 

Strony. 

Przykład: 

Zaręba, M. (2010). Metody 

rozwiązywania sporów na arenie 

międzynarodowej w XIX wieku. 

Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe, s.7-10. 

Artykuł z poważną bibliografią 

prezentuje rozległość zawodowej 

wiedzy i jakość badań. 

 

 

 

Wskazówki w zakresie sporządzania opisów bibliograficznych:  

 

Publikacja zwarta jednego autora  

Zaręba, M. (2015). Metody rozwiązywania sporów na arenie międzynarodowej. Warszawa: Wyd. PWN.  

 

Publikacja zwarta wielu autorów  

Adamczyk, M. i Zaręba, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi . Bielsko-Biała: Wyd. Nowa Era.  

Rozdział / Fragment/ Dział w publikacji zwartej  

 

Adamczyk, M. i Zaręba, Z. (2010). Teoretyczne i funkcjonalne aspekty karier w okresie transformacji. w:  A. 

Adamczyk (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi  organizacji  w okresie  transformacji (ss. 112165). 

Bielsko-Biała: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.  

 

Artykuł w czasopiśmie  

Witkowicz, A. (2012, 25 czerwca). Zielona rewolucja, Gazeta Prawna, ss. 34-57.  

 

Źródła internetowe:  

Zięba,W. Teoretyczne podstawy transformacji. Pozyskano (20.05.2019)  z http://www.uksw.edu.pl  

 

 

  

http://www.uksw.edu.pl/pl/wydania
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Załącznik nr 2  

 

 

Formularz oferty  
do Zamówienia nr 3/2021 z dnia 15 grudnia  2021 r  

na realizację dodatkowych materiałów edukacyjnych 

na Portal Wiedzy Fundacji Kierunkowskaz  

w ramach projektu „Ekologiczny Transport Przyszłości”(ETP) 

 

1. 

I. Nazwa oferenta i dane teleadresowe:  

a)  Nazwa firmy:  

b)  Adres:  

c) Nr KRS:  

d) REGON:  

e) NIP:  

f)  Osoba uprawniona do 
reprezentowania firmy/ 
instytucji (imię , nazwisko, 
stanowisko): 

 

g) Telefon, e-mail, strona www:  

 

II. Potwierdzenie możliwości wykonania zadań, zgodnie z wymogami zamawiajacego 

 

Nr 

zadania 

Treść zadania Min. liczba 

opracowanych  

/uruchomionych 

materiałów na 

portal ETP 

Max. liczba 

roboczodni na 

zadanie 

(stawka 74 

EUR na 1 

rb.dzień) 

1 Opracowanie treści edukacyjnych (eUsługa 

edukacyjna) dotyczących rozszerzenia zasobów 

wiedzy z obszaru eMobility na Portal 

edukacyjny ETP, co pozwoli uczestnikom 

studiów podyplomowych z JST i MŚP na ciągłe 

pogłębianie i aktualizowanie wiedzy 

10 RPI 3 -15 

2 Opracowanie treści edukacyjnych (eUsługa 

infobrokerska) z zakresu rozszerzenia zasobów 

wiedzy z obszaru eMobility na Portalu 

edukacyjnym ETP, który pozwoli uczestnikom 

studiów podyplomowych zapoznać się z 

aktualnymi i profesjonalnymi materiałami (w 

20 RPI 3 - 18 
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tym naukowymi) publikowanymi w języku 

polskim i angielskim. 

3 Opracowanie materiałów dydaktycznych oraz 

scenariuszy zajęć na ćwiczenia realizowane w 

ramach zajęć równoległych na wyjazdach 

studyjnych i imprezach towarzyszących 

targom eMobility   

Weryfikacja i recenzja opracowanych w 

zadaniach 1-3 materiałów. 

 

10 RPI 3 – 30 

4. Utworzenie bazy wiedzy dot. zagadnień z 

zakresu paliw ekologicznych przyszłości, celem 

dalszego doskonalenia zawodowego 

uczestników studiów podyplomowych. 

 

Wprowadzenie i uruchomienie (udostępnienie 

studentom) treści edukacyjnych (eUsługa 

infobrokerska) z zakresu rozszerzenia zasobów 

wiedzy na Portalu edukacyjnym ETP z obszaru 

eMobility, który pozwoli uczestnikom studiów 

podyplomowych zapoznać się z aktualnymi i 

profesjonalnymi materiałami (w tym 

naukowymi) publikowanymi w języku polskim i 

angielskim. 

1 RPI 2 -15 

 

Potwierdzam, że jestem/jesteśmy w stanie wykonać ww. zakres zadań – TAK/NIE. 

 

Zakres zamówienia: 

 

1/ Zamówienie obejmuje opracowanie materiałów edukacyjnych na platformę e-learningowa klasy LMS 

z przeznaczeniem do jednoczesnego szkolenia 150 użytkowników, na okres realizacji projektu oraz w okresie 

jego trwałości, tj.: do 30 czerwca 2027 r. 

 

2/ Zamówienie obejmuje Wprowadzenie i uruchomienie (udostępnienie studentom) treści edukacyjnych 

(eUsługa infobrokerska) z zakresu rozszerzenia zasobów wiedzy na Portalu edukacyjnym ETP z obszaru 

eMobility, który pozwoli uczestnikom studiów podyplomowych zapoznać się z aktualnymi i profesjonalnymi 

materiałami (w tym naukowymi) publikowanymi w języku polskim i angielskim  maksymalnie do 30 czerwca 

2022 r. 

 

 Kwota łączna oferty netto (w PLN):  

 Słownie:  

 

 Kwota łączna oferty brutto (w PLN):  

 VAT (w PLN):  
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 Uwagi oferenta:  

  

 

 

Prawdziwość danych zawartych w ofercie potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

................…………………., dnia .................... 2021 r.  …………………….............................…… 

(miejscowość)                      (podpis) 

 


