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ROZEZNANIE CENOWE 

Data wysłania zapytania 14.12.2016 r. 

Pomiot  

składający zapytanie 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 

ul. Chodakowska 19/31 

03-815 Warszawa 

NIP: 118-01-97-245 

REGON: 011947981 

www.swps.pl 

Projekt, w ramach 

którego składane jest 

zapytanie 

Rozwój potencjału Biura Karier  

SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 

 

Źródła finansowania 

przedmiotu zapytania  

Przedmiot zapytania jest w 100% finansowany ze środków publicznych 

tj. z dotacji celowej oraz ze środków europejskich. 

Przedmiot zapytania Zakup pakietu 3 licencji dostępu do platformy on-line do badania 

kompetencji wraz z instruktażem doradców z jej obsługi 

 

Wymagania względem 

dostawcy 

1) Dostawca działa na rynku minimum 5 lat i w tym czasie prowadził 

działalność związaną z przedmiotem zapytania cenę. 

2) Dostawca oferuje platformę, z której skorzystało (zakupiło)  

minimum 10 podmiotów do dnia, w którym ww. uczelnia 

wystosowała zapytanie o cenę. 

3) Dostawca przedstawi minimum 3 referencje potwierdzające 

efektywność platformy. 
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Szczegółowy opis 

przedmiotu zapytania 

Platforma:  

a) Ma rozwiązania używane przez pracodawców do rekrutacji: testy 

kompetencyjne i testy badające cechy osobowości.  Testy cechują 

się wysoką trafnością i rzetelnością. W przypadku testów 

znormalizowanych, normy zostały stworzone na podstawie 

odpowiednio dużej próby (min 1000 badanych osób). 

b) Bada kompetencje miękkie, takie jak np. komunikacja, sumienność, 

podejmowanie decyzji, przywództwo, otwartość, umiejętności 

organizacyjne, orientacja na klienta lub inne istotne z punktu 

widzenia funkcjonowania zawodowego. 

c) Generuje raport z diagnozy, który w sposób czytelny prezentuje 

wyniki możliwe do odczytu dla studenta bez wsparcia doradcy.  

d) Nie zawiera limitu na ilość diagnoz, co wpływa na efektywność 

organizacyjną i finansową narzędzia; w projekcie badanie tym 

narzędziem wykona co najmniej 1000 studentów przez pierwsze 

trzy lata. 

 

Raport generowany z wyników badania: 

a) Zawiera opis badanych cech i kompetencji, informacje o ich 

poziomie u osoby badanej oraz wstępną interpretację wyników; 

b) Zawiera informacje, w jaki sposób wyniki testów odnoszą się do:   

funkcjonowania zawodowego na przykładowych stanowiskach,  

w tym funkcjonowania interpersonalnego w środowisku pracy, 

radzenia sobie ze stresem, umiejętności nabywania wiedzy,  

oceny mocnych stron oraz luk rozwojowych w obszarze 

zawodowym; 

c) Dostęp do raportu w takiej samej lub rozszerzonej wersji jak osoba 

badana ma także doradca zawodowy i raport ten jest podstawą do 

omówienia wyników przez doradcę z osoba badaną.  

 

Zapytanie cenowe dotyczy: 
a) zakupu 3 licencji na 4 lata akademickie: 

 pierwsza licencja  na pierwszy rok akademicki ujęty w ww. 

projekcie, tj. 2016/2017, 

 druga licencja na drugi rok akademicki ujęty w ww. projekcie, tj. 

2017/ 2018, 

 trzecia licencja na trzeci rok akademicki ujęty w ww. projekcie, tj. 

2018/2019 i na rok akademicki po zakończeniu ww. projektu, tj. 

2019/2020, 

b) realizacji usługi min. 16 godzin dydaktycznych instruktażu z 

obsługi i korzystania z narzędzia dla 7 osób (6 doradców 

zawodowych i 1 doradcy ds. przedsiębiorczości). 

 

 

Płatności za licencje zostaną dokonane w trzech transzach - co rok w 

równych kwotach, tj.: 

 I-sza transza w roku 2016 lub 2017, 
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 II-ga transza w roku 2017, 

 III-cia transza w roku 2018. 

 

Pierwsza płatność zostanie zwiększona o koszty instruktażu z obsługi i 

korzystania z narzędzia.  

 

Termin realizacji 

dostawy/usługi objętej 

przedmiotem zapytania 

Realizacja dostawy licencji i usługi instruktażu nastąpi do 31.12.2016  

roku. Dokładny termin wskaże uczelnia po wyborze dostawcy. 

Zastrzegamy możliwość zmiany terminu. 

Termin składania ofert 19.12.2016 roku do godz. 16:00 
 

Forma składania   Za pomocą załączonego formularza ofertowego 

 Elektronicznie, tj. oferty przesyłane są mailowo na adres: 

oferty_BK@swps.edu.pl 

 

Osoba do kontaktu  Gabriela Olczyk 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu 

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 

61-719 Poznań 

tel. 61 27 11 1176  

mail: oferty_BK@swps.edu.pl 

 
 

Zwracamy się z prośbą o podanie ceny na zamówienie spełniające ww. warunki. 

 

 

Załącznik: 

1) Formularz ofertowy. 

 

 

                                          


