„Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”
Priorytet IV POKL „Szkolnictwo wyższe i nauka”
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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
w ramach projektu: „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH”
z przedmiotu specjalnościowego, podnoszących atrakcyjność kształcenia
na kierunku Biotechnologia: Biochemia białek w aspekcie środowiskowym.
I.

Nazwa zamówienia:

Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu specjalnościowego Biochemia białek w aspekcie
środowiskowym, dla studentów III roku studiów I stopnia kierunku biotechnologia w ramach
projektu „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH”, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy, nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-095/10-00 z dnia 30.11.2010 r., zadanie 3:
Działania podnoszące atrakcyjność kształcenia dla specjalności Biotechnologia środowiskowa:
DODATKOWE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE.
II.

Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
III.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z przedmiotu Biochemia białek w
aspekcie środowiskowym, w wymiarze 60 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna tj. 45
minut), w tym 60 godz. ćwiczeń (dla dwóch grup studenckich po 30 godzin na grupę).
Treści programowe realizowane na ćwiczeniach powinny obejmować treści merytoryczne,
wynikające z opisu przedmiotu, przygotowanego na etapie przygotowywania projektu,
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
IV.

Termin realizacji:

Semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013.
V.

Miejsce realizacji:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – sale dydaktyczne
wyznaczone przez Zamawiającego.
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Wymagania stawiane wykonawcy:
Wiedza i umiejętności dotyczące tematyki biotechnologicznej, prezentowanej na zajęciach z
w/w przedmiotu, umiejętność fachowej obsługi sprzętu, wykorzystywanego w trakcie realizacji
zajęć. Znajomość zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w laboratorium
biotechnologicznym. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
W przypadku zaangażowania osoby realizującej przedmiot zamówienia w więcej niż jednym
projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające
z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich
zadań powierzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a łączne zaangażowanie
w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
VI.

Obowiązki wykonawcy:

1.

Prowadzenie zajęć, zgodnie z harmonogramem projektu oraz planem zajęć,
przygotowanym dla semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013 przez
Zamawiającego.
Bieżące nadzorowanie i kierowanie pracą studentów w laboratorium, gotowość
do udzielania odpowiedzi, wskazówek i porad na wynikające w trakcie zajęć problemy.
Przeprowadzenie weryfikacji efektów kształcenia zgodnie z zapisami w sylabusie
przedmiotu.
Dokumentowanie przeprowadzania zajęć w postaci odpowiednio oznakowanych
i podpisanych imiennie list obecności uczestników i kart czasu pracy oraz przekazywanie
ich Asystentowi Koordynatora Projektu.
W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z przyczyn obiektywnych (np. godziny
rektorskie, dni dziekańskie, itp.), prowadzący zajęcia jest zobowiązany do ich
przeprowadzenia w innym terminie, uzgodnionym z Koordynatorem projektu.

2.
3.
4.

5.

VII.

Kryterium oceny:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto
(100%) za realizację usługi wskazaną w ofercie przez Wykonawcę.
VIII. Oferta:
Oferta powinna zawierać (załącznik nr 2) cenę brutto 1 godziny dydaktycznej prowadzonych
ćwiczeń oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć Koordynatorowi Projektu/ Asystentowi Koordynatora Projektu w pok. A-401
(Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Jagiellońska 28)
do dnia 31 lipca 2013r. do godziny 14.00.
IX.

Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy.
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
W sytuacji, gdy Wykonawcą ubiegającym się o wykonanie usługi będzie osoba fizyczna wobec,
której Zamawiający będzie miał obowiązek ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenie
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należne Wykonawcy zostanie określone poprzez pomniejszenie ceny wskazanej w formularzu
oferty.
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilno-prawna.

Katowice, 01.07.2012
Koordynator Projektu
Prof. dr hab. Robert Hasterok
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Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert
II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

II B 1.
II B 2.
II B 3.
II B 4.
II B 5.
II B 6.

Nazwa jednostki
prowadzącej kierunek
Nazwa kierunku
Specjalność
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Typ przedmiotu
Poziom przedmiotu
Rok studiów, semestr
Liczba punktów

II B 7.

Metody nauczania

II B 8.

Język wykładowy
Imię i nazwisko
wykładowcy

II B 9.
II B 10.

Wymagania wstępne

II B 11.

Cele przedmiotu

II B 12.

Treści merytoryczne
przedmiotu

II B 13.

Metody oceny

II B 14.

Spis zalecanych
lektur podstawowych

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Biotechnologia
Biotechnologia Środowiska
Biochemia białek w aspekcie środowiskowym
fakultatywny
zaawansowany
Rok III, semestr 5 - studia I stopnia
3
Ćwiczenia (30 godzin) z wykorzystaniem metod laboratoryjnych
(wirowanie, chromatografia, elektroforeza itp.). 4 ćwiczenia po 7,5
godziny lekcyjnej przeprowadzone blokowo w jednym tygodniu.
polski

Materiał z zakresu chemii, biochemii i enzymologii na poziomie
studiów I stopnia.
Poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw izolacji i
oczyszczania białek, w tym enzymów zaangażowanych rozkład
substancji ksenobiotycznych. Zapoznanie studentów z metodami:
sączenia
molekularnego,
chromatografii
powinowactwa,
elektroforezy SDS-PAGE oraz elektroforezy 2D wykorzystywanych
w analizie białek stosowanych w bioremediacji.
Białka wykorzystywane w procesach bioremediacji oraz białka jako
biomarkery zanieczyszczeń środowiska. Podstawowe metody
wykorzystywane w oczyszczaniu i analizie białek: podstawy
teoretyczne wirowania różnicowego, chromatografii kolumnowej
białek, elektroforetycznych metod rozdziału białek, oznaczania
stężenia i aktywności enzymów. Interpretacja uzyskanych
wyników.
Ocena pisemnego sprawozdania, przygotowanego na podstawie
uzyskanych wyników na zajęciach.
Gniot-Szulżycka J., Leźnicka A., Komoszyński M., Wojczuk B.
2005. Materiały do ćwiczeń z biochemii. Białka – metody
ilościowego oznaczania, rozdziału i oczyszczania., Wydawnictwo
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
Gniot-Szulżycka J., Leźnicka A., Komoszyński M., jakubowska A.,
Wojczuk B. 1994. Materiały pomocnicze do ćwiczeń z biochemii
dla studentów biologii i chemii. Białka – metody ilościowego
oznaczania, rozdziału i oczyszczania., Wydawnictwo Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń
Filipkowski P., Grubiak K., Sinkiewicz I., Synowiecki J., Szweda P.
2007. Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia
mikrobiologicznego.
Materiały
pomocnicze
i
ćwiczenia
laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
Kraj A., Drabik A., Silberring J. 2010. Proteomika i metabolo mika.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Guzik U., Greń. I., Wojcieszyńska D., Łabużek S. 2008.
Dioksygenazy – kluczowe enzymy degradacji związków
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aromatycznych., Biotechnologia, 3 (82), 71-88
Greń I., Guzik U., Wojcieszyńska D., Łabużek S. 2008.
Molekularne podstawy rozkładu ksenobiotycznych związków
aromatycznych., Biotechnologia, 2 (81), 58-67
Opracowała: dr Danuta Wojcieszyńska. Dr Urszula Guzik
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Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
WZÓR FORMULARZA OFERTY
Nazwa zamówienia: …………………………………..
Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu: …………………………..
Wykonawca:
Nazwa oferenta:
Adres:
Nr telefonu:
Adres poczty elektronicznej:

Nazwa i adres zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
1. Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę zajęć z przedmiotu „…………….”:
a. Wykład ………………………..zł brutto za 1 godzinę zajęć (jeśli dotyczy)
b. Ćwiczenia ……………………zł brutto za 1 godzinę zajęć.
2. Oświadczenie:
a) Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam1 doświadczenie w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych ze studentami.
b) Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam2 wiedzę i umiejętności w zakresie tematyki
biotechnologicznej, realizowanej na zajęciach z w/w przedmiotu specjalnościowego.
c) Jestem/ nie jestem1 pracownikiem naukowo-dydaktycznym (lub dydaktycznym)
zatrudnionym w3:
………………………………………………………………………………….......................

1
2
3

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
Podać miejsce zatrudnienia
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