Zarz dzanie zamówieniami publicznym
Zarz dzanie i in ynieria produkcji
Studia II stopnia o profilu:
A
P

WZ

Przedmiot: Zarz dzanie zamówieniami publicznymi

Kod przedmiotu
Przedmiot obieralny
ZIP 2S 02 39-4_0
J zyk polski
Semestr: II

Status przedmiotu:
J zyk wykładowy:
Rok: I
Nazwa specjalno ci:
Rodzaj zaj i liczba godzin:
Wykład
wiczenia
Laboratorium
Projekt

Zarz dzanie przedsi biorstwem
Studia stacjonarne
15
30

Liczba punktów ECTS:

3

Cel przedmiotu
C1 Przygotowanie do sformułowania i przeprowadzenia dowolnego post powania przetargowego
C2 Zaznajomienie z procesem przygotowywania ofert przetargowych
C3 Przygotowanie do pracy w zespołach interdyscyplinarnych

1
2
3

EK1
EK2

EK3
EK4
EK5

Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Podstawy prawa
Organizowanie pracy w grupie
Aktywna postawa
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
Posiada zaawansowan wiedz niezb dn do przygotowania i przeprowadzenia post powania
o udzielenie zamówienia publicznego
Posiada pogł bion wiedz z zakresu opracowywania ofert przetargowych i uzyskiwania
zamówienia publicznego przez przedsi biorstwo
W zakresie umiej tno ci:
Dobiera odpowiednie metody i narz dzia danego trybu zamówienia publicznego do specyfiki
projektu oraz potrzeb instytucji
W zakresie kompetencji społecznych:
Inicjuje i aktywnie uczestniczy w pracy interdyscyplinarnych zespołów
Samodzielnie organizuje i kieruje zło onymi projektami, bior c odpowiedzialno za aspekty
ekonomiczne i zarz dcze przedsi wzi
Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9

Zarz dzanie projektami, projekty europejskie – podstawowe poj cia, parametry,
rodzaje
Zasady systemu zamówie publicznych
Podstawowe definicje i poj cia
Wykorzystanie zamówie publicznych w projektach europejskich
Post powanie o udzielenie zamówienia
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Przygotowanie zamówienia publicznego, powołanie komisji przetargowej
Wybór trybu udzielania zamówie
Charakterystyka przetargu nieograniczonego

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1

W10
W11
W12
W13
W14
W15

Charakterystyka przetargu ograniczonego
Charakterystyka negocjacji z ogłoszeniem
Charakterystyka negocjacji bez ogłoszenia
Charakterystyka zamówienia z wolnej r ki
Charakterystyka procedury zapytania o cen
Charakterystyka procedury aukcji elektronicznej
Suma godzin:
Forma zaj

– projekt

Tre ci programowe
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15

1
2
3
4
5
6

F1
F2
F3
P1
P2

1
1
1
1
1
1
15

Zaj cia organizacyjno-techniczne
Podział na grupy, omówienie tematów projektów
Przygotowanie post powania o udzielnie zamówienia
Wybór trybu udzielenia zamówie
Praca w grupach – przygotowanie post powania o udzielenie zamówienia
Praca w grupach – przygotowanie post powania o udzielenie zamówienia (cd.)
Praca w grupach – przygotowanie post powania o udzielenie zamówienia (cd.)
Praca w grupach – przygotowanie post powania o udzielenie zamówienia (cd.)
Praca w grupach – przygotowanie ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Przygotowanie zamówienia publicznego
Powołanie komisji przetargowej
Praca w grupach – przygotowanie oferty
Praca w grupach – przygotowanie oferty
Praca w grupach – ocena ofert
Prezentacja najlepszych projektów
Suma godzin:

Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

Narz dzia dydaktyczne
Wykład z prezentacj multimedialn
Dyskusja dydaktyczna
Burza mózgów
Analiza przypadku
Projekt praktyczny
Praca w grupach
Sposoby oceny
Ocena formuj ca
Zaliczenie ustne – indywidualne rozwi zanie problemu
Przygotowanie cz ci projektu (samodzielnie wykonanej przez grup studentów)
Ocena przez kolegów
Ocena podsumowuj ca
Pisemne zaliczenie z zakresu materiału wykładowego
Projekt wykonany w domu przez grup studentów
Obci

enie prac studenta
rednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywno ci
aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane
w formie zaj dydaktycznych – ł czna liczba
45
godzin w semestrze
Przygotowanie si do zaliczenia – ł czna liczba
10
godzin w semestrze
Przygotowanie si do zaj – ł czna liczba
20
godzin w semestrze
Suma
75
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
3
przedmiotu

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca
Anusz J., Kotlewski D., Jak stosowa przepisy nowej ustawy o zamówieniach publicznych po
akcesji do Unii Europejskiej, Ingo, Warszawa 2004
Nowicki H., Zamówienia publiczne. Zbiór aktów prawnych, TNOiK, Toru 2004
Kole nikow M., Wzory pism w zamówieniach publicznych, Kantor Wydawniczy ZAMYKACZE,
Kraków 2003
Sołtysi ska A., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy ZAMYKACZE,
Kraków 2004
Frame J.D., Zarz dzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.

1
2
3
4
5

Efekt
kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5

Macierz efektów kształcenia
Odniesienie danego efektu
Cele
Tre ci
kształcenia do efektów
zdefiniowanych dla całego
przedmiotu
programowe
programu (PEK)
W1-W15
ZIP2A_W06+++
C1
P1-P11
ZIP2A_W12++
W9-W15
C2
ZIP2A_W15+
P12-P14
ZIP2A_U12+
W1-W4
ZIP2A_U19+++
C1
P3-P4
ZIP2A_U20+
ZIP2A_K05+++
C3
P1-P15
ZIP2A_K09+++
C3
P1-P15

Na ocen 2 (ndst)

Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)

EK1

Student nie zna
zasad systemu
zamówie
publicznych, trybów
post powa , nie
potrafi przygotowa
ogłoszenia i powoła
komisji przetargowej

Student zna zasady
systemu zamówie
publicznych, zna
podstawowe ró nice
w trybach
post powa , zna
kilka zasad tworzenia
ogłoszenia i
powoływania komisji
przetargowej

Student zna zasady
systemu zamówie
publicznych, potrafi
scharakteryzowa
tryby post powa ,
zna zasady
tworzenia ogłoszenia
i powoływania komisji
przetargowej

EK2

Student nie potrafi
przygotowa oferty
przetargowej i jej
oceni

Student zna
podstawowe zasady
przygotowania oferty
przetargowej i ich
oceny

Student potrafi
przygotowa ofert ,
ale popełnia bł dy
rzutuj ce na ocen

EK3

Student nie potrafi
dobra wła ciwych
metod i narz dzi
danego trybu
zamówienia
publicznego do
specyfiki projektu
oraz potrzeb
instytucji

Student potrafi
dobra najłatwiejsze
metody i narz dzia
danego trybu
zamówienia
publicznego do
specyfiki projektu
oraz potrzeb instytucji
(np. przetargu
nieograniczonego)

Student potrafi
dobra wi kszo
metod i narz dzi
danego trybu
zamówienia
publicznego do
specyfiki projektu
oraz potrzeb
instytucji

EK4

Student nie inicjuje

Student nie inicjuje

Student inicjuje prac

Narz dzia
dydaktyczne
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 5, 6

Sposób
oceny
F1, F2,
P1, P2
F1, F2,
P1, P2

1, 2, 3, 4, 6

F1, P1

5, 6
5, 6

F3, P2
F3, P2

Na ocen 5 (bdb)
Student zna zasady
systemu zamówie
publicznych, doskonale
si w nich porusza,
potrafi
scharakteryzowa
tryby post powa i
wskaza optymalne
zastosowanie ka dego
z nich, potrafi
bezbł dnie
przygotowa
ogłoszenie i powoła
komisj przetargow
Student potrafi
przygotowa ofert ,
która w najwi kszym
stopniu spełnia kryteria
oceny, potrafi oceni
rzetelnie oferty
Student potrafi dobra
metody i narz dzia
danego trybu
zamówienia
publicznego do
specyfiki projektu oraz
potrzeb instytucji, wie
jaka jest ich
przydatno i
wykonalno w
zadanych warunkach
Student inicjuje prac

ani nie uczestniczy
w pracy zespołu

EK5

Student nie
organizuje i nie
kieruje projektem,
nie bierze za niego
odpowiedzialno ci

Autor programu:
Adres e-mail:
Jednostka
organizacyjna:
Osoba, osoby
prowadz ce:

pracy zespołu, ale
uczestniczy w niej w
niewielkim stopniu

zespołu w sposób
bierny, uczestniczy w
rednim stopniu

Student nie
organizuje pracy
zespołu, po rednio
kieruje projektem, ale
nie bierze za nic
odpowiedzialno ci

Student organizuje
prac zespołu,
kieruje projektem, ale
uchyla si od
odpowiedzialno ci za
cało

zespołu w sposób
aktywny, uczestniczy w
du ym stopniu w jego
pracy
Student samodzielnie
organizuje prac
zespołu, kieruje
projektem, bierze za
niego pełn
odpowiedzialno

Dr in . Korneliusz Pylak
korneliusz.pylak@pollub.pl
Katedra Ekonomii i Zarz dzania Gospodark , Wydział Zarz dzania PL
Dr in . Korneliusz Pylak

