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……………………………………………… 
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(telefon, e-mail) 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Dotyczy projektu: „MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom 
pracodawców” nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-193/14-00 
 
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr ZO14/MEGA/2015 z dnia 17.07.2015 r. przedstawiam ofertę na: 
  
Opracowanie nowego lub modyfikacja istniejącego sylabusa do przedmiotu na kierunku Informatyka na 
studiach II stopnia, w ramach projektu „MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej 
bliższy wymaganiom pracodawców” nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-193/14-00, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, zgodnie z Zadaniem 1 poz. 4. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Przedmiot oferty, zgodnie z zapytaniem ofertowym) 
 
Sylabus powinien zawierać: 

 Nazwy przedmiotu 

 Określony przydział godzinowy dla przedmiotu z podziałem na semestry oraz na rodzaj zajęć: Wykłady 
(W), Ćwiczenia (Ć), Projekty (P), Laboratoria (L) z uwzględnieniem liczby punktów ECTS 

 Cele przedmiotu 

 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 Efekty kształcenia do przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

 Treści programowe z określeniem liczby godzin do ich realizacji z podziałem na rodzaj zajęć: Wykłady 
(W), Ćwiczenia (Ć), Projekty (P), Laboratoria (L) 

 Metody dydaktyczne 

 Obciążenie pracą studenta (forma aktywności i średnia liczba godzin na zrealizowanie danej 
aktywności) 

 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 Macierz efektów kształcenia 

 Metody i kryteria oceny oraz warunki zaliczenia  

 Dane kontaktowe autora programu 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(szczegółowy opis oferty) 
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Oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia, stosując niżej wymienione stawki: 

Zadanie 1: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Obiektowe projektowanie SI”: cena (C) za wykonanie całości 

zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....….....….......... zł),  

Zadanie 2: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Zarządzanie projektem informatycznym”: cena (C) za 

wykonanie całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....…...….......... zł),  

Zadanie 3: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Bezpieczeństwo i higiena pracy”: cena (C) za wykonanie 

całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....….....….......... zł),  

Zadanie 4: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Podstawy i technologie gospodarki elektronicznej”: cena (C) 

za wykonanie całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....…............ zł),  

Zadanie 5: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Wytwarzanie aplikacji internetowych sterowane 

modelami”: cena (C) za wykonanie całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: 

…….....….....….....….....….......... zł),  

Zadanie 6: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Programowanie aplikacji internetowych”: cena (C) za 

wykonanie całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: 

…….....….....….....….....….......... zł),  

Zadanie 7: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Przetwarzania mobilne”: cena (C) za wykonanie całości 

zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....….....….......... zł),  

Zadanie 8: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Bezpieczeństwo systemów informatycznych”: cena (C) za 

wykonanie całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....….....…........ zł),  

Zadanie 9: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Podstawy kryptografii i steganografii”: cena (C) za 

wykonanie całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....….....….......... 

zł),  

Zadanie 10: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Administrowanie bazami danych”: cena (C) za wykonanie 

całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....….....….......... zł),  

Zadanie 11: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”: cena (C) za 

wykonanie całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....….....…........ zł),  

Zadanie 12: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych”: 

cena (C) za wykonanie całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: 

…….....….....….....….....….......... zł),  
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Zadanie 13: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Systemy e-learningowe”: cena (C) za wykonanie całości 

zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....….....….......... zł),  

Zadanie 14: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Tworzenie aplikacji mobilnych”: cena (C) za wykonanie 

całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....….....….......... zł),  

Zadanie 15: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Inżynieria aplikacji internetowych”: cena (C) za wykonanie 

całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....….....….......... zł),  

Zadanie 16: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Wytwarzanie aplikacji sterowane modelami”: cena (C) za 

wykonanie całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …….....….....….....….....….......... 

zł),  

Zadanie 17: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Projektowanie i implementacja hurtowni danych”: cena 

(C) za wykonanie całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: 

…….....….....….....….....….......... zł),  

Zadanie 18: Przygotowanie sylabusu z przedmiotu „Wykład monograficzny” na specjalności Technologie 

Wytwarzania Oprogramowania: cena (C) za wykonanie całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... 

zł (słownie: …….....….....….....….....….......... zł),  

 
Ponadto oświadczam, iż: 

1. Posiadam wykształcenie (stopień/tytuł naukowy) ……………………………….……………………………… kierunek 

…………..……………. 

2. Posiadam niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia tj. posiadam doświadczenie zawodowe:  

· …………………… 
(liczba sylabusów)

 opracowanych sylabusów do przedmiotów na kierunku Informatyka lub 

pokrewnym 

· …………………… (
liczba lat

) doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej na 

kierunku Informatyka lub pokrewnym: …………………………………… 

· …………………… 
(liczba publikacji) 

publikacji naukowych dla każdej dziedziny, której dotyczy sylabus, 

z którym związana jest niniejsza oferta 

co pozwoli na właściwe opracowanie efektów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla kierunku 

Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. 

3. Akceptuję termin i warunki realizacji zamówienia oraz składam ofertę na wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 
 

 
…..………………………………………………… 

(podpis osoby składającej ofertę) 


