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ZARZĄDZENIE NR 2/2012 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 02 stycznia 2012 r. 
]\ 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
 
 

§ 1 
Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie               
i wdrożenie kształcenia z wykorzystaniem e-learningu (nr sprawy: K/DZP-362-131/11) w zakresie: 
      
1) kursów uzupełniających wiedzę z przedmiotów kluczowych oraz modułów sprawdzających: 

a) Savoir-vivre, 
b) Makroekonomia – podstawy, 
c) Rachunkowość dla nie ekonomistów, 
d) Statystyka opisowa; 

2) pozostałych kursów w języku angielskim oraz modułów sprawdzających: 
a) Economic Policy, 
b) Accounting, 
c) Management Concepts, 
d) Psychology of Management, 
e) Strategic Management; 

3) pozostałych kursów w języku polskim oraz modułów sprawdzających: 
a) Psychologia, 
b) Marketing, 
c) Ekonomia sektora publicznego, 
d) Nauki o organizacji, 
e) Zarządzanie projektami; 

4) przygotowania merytorycznego poglądowych materiałów dydaktycznych prezentujących praktyczne 
rozwiązania: 
a) Browarnictwo domowe – praktyczny kurs warzenia piwa, 
b) Efektywność pracy umysłowej a żywność funkcjonalna. 

 
 
 

§ 2 
W skład Komisji Przetargowej wchodzą: 
1) dla kursów wymienionych w § 1: pkt 1 lit. b-d, pkt 2 lit. a-d, pkt 3 lit. a-c, e, pkt 4: 

a) dr inż. Dorota Kwiatkowska - Ciotucha – przewodniczący, 
b) mgr inż. Stanisław Murawski – sekretarz, 
c) dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE, 
d) dr hab. Ewa Izabela Stańczyk – Hugiet, prof. UE; 
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2)  dla kursów wymienionych w § 1: pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. e, pkt 3 lit. d: 

a) dr inż. Dorota Kwiatkowska - Ciotucha – przewodniczący, 
b) mgr inż. Stanisław Murawski – sekretarz, 
c) dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE. 

        
 

§ 3 
Komisja Przetargowa jest powołana na okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania, o którym 
mowa w § 1. 
 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
         

       Rektor 

 

prof. dr hab. Bogusław Fiedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Członkowie Komisji, 
2. Dział Zamówień Publicznych, 
3. a/a  
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