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R/DOP-014-1-97/12 
 

ZARZĄDZENIE NR  97/2012 
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 09.11.2012 r. 
 
w sprawie powołania Komisji  Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia 

na: opracowanie i wdrożenie kształcenia z wykorzystaniem e-learningu dla Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu (K/DZP/362-093/12) 

 
    Na podstawie ustawy  z dnia 29  stycznia  2004 r. Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 
zarządzam co  następuje : 

 
§ 1 

1.Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: 
opracowanie i wdrożenie kształcenia z wykorzystaniem e-learningu dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
w zakresie wymienionych niżej 9 części zamówienia: 

1) Kursy uzupełniające wiedzę z przedmiotów kluczowych oraz moduły sprawdzające: 
1.Matematyka finansowa, 2.Podstawy finansów, 3.Zarządzanie czasem, 4.Fizyka, 5.Biznes plan, 
6.Elementarz studenta. 

2) Pozostałe kursy w języku angielskim oraz moduły sprawdzające: 

              7.Marketing Management, 8.Criss Management, 9.Financial Management. 

2. W skład Komisji Przetargowej  wchodzą: 
1) dr inż. Dorota Kwiatkowska- Ciotucha - Przewodnicząca, 
2) dr hab. Ewa Stańczyk - Hugiet, prof. UE, 
3) dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE, 
4) mgr Stanisław Murawski, 
5) inż. Elżbieta Sukiennik – Sekretarz. 
 

§ 2 
1. Komisja zostaje powołana na okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania , o którym mowa w § 1. 
2. Rozpoczęcie negocjacji nastąpi dnia 13.11.2012 r. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
                

       Rektor  
 
 

   prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 
 
 

Otrzymują: 
1. członkowie Komisji Przetargowej 
2. Dział Zamówień Publicznych  
3. a/a. 
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