Asiantuntijapalvelun tilaus
Snellman-kesäyliopisto pyytää tarjouksia DiKATA-hankkeeseen liittyvistä koulutuspalveluista.
Tarjouspyyntö 5.4.2019
Snellman-instituutti on yleishyödyllinen yhdistys, joka ylläpitää Snellman-kesäyliopisto -nimistä vapaan
sivistystyön oppilaitosta. Kesäyliopisto on perustettu vuonna 1956. Toimipisteet sillä on Kuopiossa,
Iisalmessa ja Varkaudessa. Snellman-kesäyliopiston toiminta koostuu avoimesta korkeakouluopetuksesta,
ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta sekä Lasten ja Aktiivisten aikuisten
yliopistotoiminnasta. Lähiopetuksen osalta toiminta-alueena on Pohjois-Savo, mutta verkkokoulutuksia
toteutamme kaikille Suomessa asuville ja ulkosuomalaisille. Olemme vapaan sivistystyön toimijoista suurin
verkkokoulutusten toteuttaja Suomessa.
DiKATA-hanke
Snellman-kesäyliopiston DiKATA-hankkeen hankeaika on 1.1.2019 – 31.12.2020. Hanketta rahoittaa
Opetushallitus ja sen yhteistyökumppaneita ovat TIEKE ry, EOL ry ja 17 Suomen kesäyliopistoa. Hankkeen
kohderyhmänä ovat työikäiset aikuiset, jotka haluavat lisätä digiosaamistaan eri alueilla. Hankkeessa
tavoitellaan laajalti työikäisiä koko Suomessa, ja pyritään heidän elämänsä ja arjen sujuvuuden
edistämiseen digitaitoja lisäämällä.
Hanke on valtakunnallinen, sillä koulutuksia välittävät myös Suomen muut kesäyliopistot. Koulutukset
alkavat syyskuussa 2019.
Koulutukset toteutetaan ennen kaikkea verkkovälitteisesti, mutta myös lähiopetus on mahdollista.
Hankkeesta tarkemmin: https://snellmankesayliopisto.fi/dikata/
HANKITTAVA PALVELU
Tässä kilpailutuksessa haetaan DiKATA-hankkeeseen soveltuvia koulutuksia, joita voidaan toteuttaa verkkoja lähikoulutuksina. Sisältöinä ovat digitaidot kolmella eri osaamistasolla ja eri sisältöalueilla. Ks. tarkemmat
tiedot tästä: https://bit.ly/2VnZ6Pl
Voit halutessasi ehdottaa, mille osaamistasolle ja moduulille/sisältöön tarjoat koulutusta. Lopulliset
koulutukset räätälöidään yhdessä hanketoimijoiden kanssa koulutettavien tarpeiden mukaisesti. Erikseen
sovittaessa tarjouksessa mainittu kouluttaja voi toimia myös sparraajana/ fasilitoijana hankkeen myötä
perustettavan digituutorverkoston tapaamisissa.
Jätä tarjouksesi tästä linkistä: https://bit.ly/2CX6J8q
Sama tarjoaja voi tarjota useampaan eri osaamistasoon ja sisältöön liittyviä koulutuksia; silloin tulee täyttää
kustakin koulutuksesta erillinen tarjouslomake.
TOIMITUSAIKATAULU
Työ tulee toteuttaa DiKATA-hankkeen toteutuksen aikana.
TARJOUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT
Tarjoajan tulee esitellä koulutusten alustavat sisältösuunnitelmat ja toteuttajat (vähintään yksi henkilö).
Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, joka muodostuu alla mainituista
arviointikriteereistä:
– koulutussuunnitelman sisältö (painoarvo 30 %)

– Toteuttajan referenssit ja kokemus (vuosina) vastaavista koulutuksista (painoarvo 30 %)
– Hinta (painoarvo 40 %). Hinta tulee ilmoittaa kokonaishintana ilman arvonlisäveroa. Hinnan tulee sisältää
kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut, myös asiantuntijoiden matkakulut.
TARJOUSTEN KÄSITTELY
Tarjouksen tulee olla voimassa hankkeen toteutuksen ajan.
Annetusta tarjousten jättöajasta myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.
Pidätämme oikeuden:
– pyytää lisäselvityksiä tarjouksen jättäneiltä
– jatkaa tarjouskilpailua
– perustelluin syin hylätä kaikki tarjoajat ja tarjoukset
SOPIMUSEHDOT
Koulutushankinnasta ja toteutuksesta sovitaan erikseen hanketoimijoiden kanssa.
TARJOUSTEN TOIMITTAMINEN
Tarjoukset liitteineen pyydetään toimittamaan 6.5.2019 mennessä osoitteeseen: https://bit.ly/2CX6J8q

Reetta Karjalainen, hankekoordinaattori, DiKATA-hanke, puh. 044 746 2842
Email: reetta.karjalainen@snellmankesayliopisto.fi

