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R/DOP-014-1-35/14 

ZARZĄDZENIE NR 35/2014 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z  dnia 16 maja 2014 r. 
]\ 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
 

 
Na podstawie art. 19  i  art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie  
Ekonomicznym we Wrocławiu zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w trybie negocjacji bez ogłoszenia postępowania 
nr K/DZP-362-1-029/14  na opracowanie i wdrożenie kształcenia z wykorzystaniem e – learningu w zakresie 
wymienionych poniżej 20 części zamówienia:      
  

1)   pozostałe kursy w języku polskim oraz moduły sprawdzające: 
  1. Bezpieczeństwo systemów,    
  2. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,  
  3. Zarządzanie marką,                                     
  4. Public relations,        
  5. Ekologistyka,      
  6. Inżynieria procesowa,    
  7.  Systemy informacyjne zarządzania,  
  8.  Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego,  
  9.  Zarządzanie projektami,   
 10. Metody optymalizacji statystycznej,  
 11. Wielowymiarowa analiza danych,  
 12. Corporate Governance i relacje inwestorskie,   
 13. E-learningowy kurs wyrównawczy z matematyki;  
 

2) przygotowanie merytoryczne poglądowych materiałów dydaktycznych prezentujących praktyczne 
rozwiązania: 
14. Elektroniczne źródła informacji naukowej,  
15. Otoczenie innowacyjnego biznesu,    
16. Media relations i rynek mediów,                     
17. Projektowanie nowoczesnych systemów wynagrodzeń,   
18. Międzynarodowa kadra menedżerska,   
19. Kariera zawodowa,       
20. Inkubatory i parki technologiczne w zarządzaniu biznesem. 

 
§ 2 

W skład Komisji Przetargowej, o której mowa w § 1,  wchodzą: 
1) dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha – przewodniczący, 
2) dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE,  
3) prof. dr hab. Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet,  
4) mgr inż. Stanisław Murawski, 
5) inż. Elżbieta Sukiennik – sekretarz. 
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§ 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. Andrzej Gospodarowicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


