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1 Zamawiający.  

 

Zespół Obsługi Szkół, ul. Szkolna 1, 63-820 Piaski, telefon (65)5727697, Fax. (65) 

5727698  NIP: 696 1431 744, REGON: 410334732, strona internetowa: 

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55/  
 

2 Tryb udzielenia zamówienia.  
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie – przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art. 11 ust 

8 PZP,  

 

Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz Dział II Rozdział 3 Oddział 1– Ustawy Prawo zamówień publicznych z 

dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zmianami).  

2.2 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

a) Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113. poz. 759 – tekst 

jednolity, z późn. zmianami);  

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 

z 2009 r., Nr 226, poz. 1817 z późn. zmianami);  

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 

224, poz. 1796 z późn. zmianami);  

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień 

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795 z późn. zmianami)  

e) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) - jeżeli przepisy 

ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

 

3 Opis przedmiotu zamówienia.  
 

3.1 Przedmiotem zamówienia są:  

 

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Einstein na starcie” 

POKL.09.01.02-30-310/10 w roku szkolnym 2011/12 w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Piaski. 
  

3.2 Zamówienie obejmuje:  

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno - wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania) 

w klasach I-III w trzech szkołach podstawowych Gminy Piaski, w ramach projektu „Einstein na starcie” 

POKL.09.01.02-30-310/10 w roku szkolnym 2011/12.  

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych.  Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i 

dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów w 

ramach zajęć.  
 

Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 

zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55/
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matematycznych, zajęć logopedycznych korygujących wady wymowy, prowadzenie gimnastyki korekcyjnej 

dla dzieci z wadami postawy, a także rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem 

zajęć matematyczno- przyrodniczych, plastycznych, artystycznych, sportowych oraz poradnictwa 

psychologiczno - pedagogicznego.  

Do obowiązków prowadzącego będzie należało m. in.:  

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia po obowiązkowych lekcjach w godzinach dostosowanych 

do wymogów uczestników i warunków szkoły) w terminie maksymalnym do 20 czerwca 2012 roku (31 

grudnia 2011 Szkoła Bodzewo i Szelejewo);  

b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (kart czasu pracy, dzienników zajęć, list obecności);  

c) sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, współpraca z dyrektorem szkoły, 

w której prowadzone będą zajęcia;  

d) opracowanie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych 

obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu Indywidualizacja nauczania w 

klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Piaski i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły i 

koordynatorowi projektu,  

d) szczegółowy zakres obowiązków ujęty został w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do 

SIWZ.  

Zakres obowiązków odnosi się do wszystkich poniżej wymienionych 20 części przetargu.  

Jednostka - 1 godzina lekcyjna używana w SIWZ odpowiada czasowo 45 minutom.  

Zajęcia będą przeprowadzane w następujących szkołach:  

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 1: 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 

także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia wyrównawcze dla 

dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 

dysleksji. Łącznie zamówienie obejmuje 210 godzin (2 grupy po 24 godziny i 6 grup po 27 

godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia wyrównawcze dla 

dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Łącznie zamówienie 

obejmuje 210 godzin (2 grupy po 24 godziny i 6 grup po 27 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%    
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CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia logopedyczne dla 

dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Łącznie zamówienie obejmuje 210 godzin (2 grupy po 24 

godziny i 6 grup po 27 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia gimnastyczne 

korygujące wady postawy. Łącznie zamówienie obejmuje 210 godzin (2 grupy po 24 godziny i 6 

grup po 27 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia rozwijające 

umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych. Łącznie zamówienie obejmuje 210 godzin (2 grupy po 24 godziny 

i 6 grup po 27 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   
 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ( 

zajęcia artystyczne) oraz zajęcia sportowe rozwijające zainteresowania uczniów . 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ( zajęcia artystyczne) oraz zajęcia sportowe 

rozwijające zainteresowania uczniów.  Łącznie zamówienie obejmuje 420 godzin (2 grupy po 48 

godzin i 6 grup po 54 godziny). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów klas I-III w szkole w 

Piaskach. 
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna dla uczniów klas I-III w szkole w Piaskach.  Łącznie zamówienie obejmuje 188 

godzin ( 2 grupy po 22 godziny i 6 grup po 24 godziny). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   

 

Zespół Szkół im. bł. Edmunda Bojanowskiego Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2: 

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 

także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia wyrównawcze dla 

dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 

dysleksji. Łącznie zamówienie obejmuje 90 godzin (3 grupy po 30 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia wyrównawcze dla 

dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Łącznie zamówienie 

obejmuje 90 godzin (3 grupy po 30 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia logopedyczne dla 

dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Łącznie zamówienie obejmuje 108 godzin (3 grupy po 36 

godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia gimnastyczne 

korygujące wady postawy. Łącznie zamówienie obejmuje 180 godzin (3 grupy po 60 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 
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4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu w/w zajęć 20%   

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia rozwijające 

umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych. Łącznie zamówienie obejmuje 90 godzin (3 grupy po 30 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów klas I-III w szkole w 

Szelejewie. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna dla uczniów klas I-III w szkole w Szelejewie.  Łącznie zamówienie obejmuje 86 

godzin ( 1 grupa - 28 godzin i 2 grupy po 29 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   

 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i m. Powstańców Wielkopolskich i Gimnazjum nr 3 

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 

także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia wyrównawcze dla 

dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 

dysleksji. Łącznie zamówienie obejmuje 90 godzin (3 grupy po 30 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia wyrównawcze dla 

dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Łącznie zamówienie 

obejmuje 90 godzin (3 grupy po 30 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%    
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CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia logopedyczne dla 

dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Łącznie zamówienie obejmuje 108 godzin (3 grupy po 36 

godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia gimnastyczne 

korygujące wady postawy. Łącznie zamówienie obejmuje 180 godzin (3 grupy po 60 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   
 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia rozwijające 

umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych. Łącznie zamówienie obejmuje 90 godzin (3 grupy po 30 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20% 

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów klas I-III w szkole w 

Bodzewie. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna dla uczniów klas I-III w szkole w Bodzewie.  Łącznie zamówienie obejmuje 86 

godzin ( 1 grupa - 28 godzin i 2 grupy po 29 godzin). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   
 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 1,  

Zespół Szkół im. bł. Edmunda Bojanowskiego Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2,  

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i m. Powstańców Wielkopolskich i Gimnazjum nr 3 
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CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Warsztaty uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich 

relacji między płciami, a także unikania przemocy 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warsztaty uczące postaw 

wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także unikania 

przemocy.  Łącznie zamówienie obejmuje 39 godzin ( 1 grupa 4 godziny; 4 grupy po 2 godziny i 9 

grup po 3 godziny). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 50%; ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z 

rodzajem prowadzonych zajęć 30% i doświadczenie w prowadzeniu wymienionych zajęć zgodnie ze 

składaną ofertą na daną część zamówienia 20%   
 

3.3 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :  

80.10.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe  

80.10.00.00-5 usługi szkolnictwo podstawowe 
 

3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba części: 20)  

 

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.  

3.5 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

 

3.6 Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.  

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z dziećmi z danej szkoły i 

na terenie danej placówki po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych według harmonogramu 

opracowanego po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Ponadto zajęcia mają być prowadzone w oparciu o 

autorskie programy uwzględniające przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczestników projektu – oznacza to, że 

wykonawca musi prowadzić zajęcia samodzielnie.  

 

3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.  

4. Termin wykonania zamówienia.  
 

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia 01.09.2011 r. do:  

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 1 - do 20.06.2012.  

Zespół Szkół im. bł. Edmunda Bojanowskiego Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 i  

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i m. Powstańców Wielkopolskich i Gimnazjum nr 3 - do dnia 31 

grudnia 2011r 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  
 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia;  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia;  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
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2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp.  
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdzi, iż 

Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli wykaże iż:  

 

W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA ORAZ POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO 

WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI 
 
Posiada:  

a) stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego,  

b) wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia:  
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III 

szkoły podstawowej - dla części 1, 2, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 18 zamówienia 

wykształcenie wyższe w zakresie logopedii z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe 

magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii - dla części nr 

3,10, 16 zamówienia  

wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w szkole 

podstawowej i uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie wyższe magisterskie z 

przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 

gimnastyki korekcyjnej - dla części nr 4, 11,17 zamówienia  

wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III 

szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie przedmiotów 

artystycznych, sportowych w szkole podstawowej – dla części 6 zamówienia 

wykształcenie wyższe z psychologii lub pedagogiki (lub studia podyplomowe) w zakresie udzielania 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej - dla części nr 7, 13, 19 zamówienia oraz doświadczenie w 

prowadzeniu wyżej wymienionych zajęć. 

 
W ZAKRESIE DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do 

wykonania zamówienia, tj. posiadającą wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym 

kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie 

logopedii z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii, wykształcenie wyższe magisterskie z 

przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do 

prowadzenia gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej, 

wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III 

szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie przedmiotów 

artystycznych, sportowych w szkole podstawowej, wykształcenie wyższe z psychologii lub pedagogiki (lub 

studia podyplomowe) w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej   jest 

niezaangażowany w realizację innych projektów finansowanych w ramach PO KL 2007-2013, nie będącą 

pracownikiem instytucji uczestniczących w realizacji PO KL 2007-2013, nie podlegającą wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz legitymującą się dokumentem potwierdzającym posiadanie 

przygotowania pedagogicznego (na stanowisku nauczyciela klas młodszych lub wychowania przedszkolnego) 

oraz aktem nadania stopnia awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego oraz doświadczenie 

w prowadzeniu wyżej wymienionych zajęć. 
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W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM 

TECHNICZNYM  

Z uwagi na to, iż zamawiający nie nakłada na wykonawcę żadnych wymogów dotyczących dysponowaniem 

odpowiednim potencjałem technicznym warunek ten będzie spełniony przez każdego z wykonawców.  

 

W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ. 

 

Z uwagi na to, iż zamawiający nie nakłada na wykonawcę żadnych wymogów dotyczących jego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej warunek ten będzie spełniony przez każdego z wykonawców.  

5.3.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 

oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA  

 

6. Wykaz oświadczeń, dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  
 

6.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP, wykonawca składa następujące dokumenty:  

1) w formie oryginału:  

- oferta (załącznik nr 1 do SIWZ), - oświadczenie o braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 

Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (załącznik nr 2 do SIWZ), - oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. 

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113. poz. 759 z późn. zmianami) (załącznik nr 3 do SIWZ), - wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ), - parafowany projekt umowy (załącznik 

nr 5 do SIWZ), - oświadczenie wykonawcy o niezatrudnieniu w instytucjach uczestniczących w realizacji 

POKL 2007-2013, - oświadczenie o niezaangażowaniu w realizację innych projektów finansowanych w 

ramach POKL 2007-2013,  

 

2) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę:  

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 

art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.  

- dokument potwierdzający nadanie stopnia awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego, - 

dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym dającym 

kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej, - dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych 

w zakresie logopedii z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe magisterskie z 

przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii,  

- dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym dającym 

kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej lub 

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe lub 

kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej.  

- dokument potwierdzający wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do 

nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w 

zakresie przedmiotów artystycznych, sportowych w szkole podstawowej, 

- dokument potwierdzający wykształcenie wyższe z psychologii lub pedagogiki (lub studia podyplomowe) 

w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej    
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6.2.Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa 

lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

6.3.W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.  

6.4.Dokumenty podmiotów zagranicznych  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 

że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert.  

 

7. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.  
 

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej 

Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty 

potwierdzające spełnianie tych warunków. Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w 

pkt. 6.1 i 6.3 SIWZ dla każdego partnera z osobna.  Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z 

Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.2.  Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców). 

7.3.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum. 

7.4  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu stosowne  porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia: 

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 

zrealizowanie zamówienia), 

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w 

tym Okresu Zgłaszania Wad, 

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum, 

5) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

6)  wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za 

niewykonanie lub  nienależyte wykonanie zamówienia. 

7)  zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie 

zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, 

8) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.5. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

7.6. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 

Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z  oryginałem przez Notariusza. 

7.7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, 

zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami.  

8.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

8.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

8.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

8.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1 PZP.  

8.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej 

http:/ http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55/  

8.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

oraz zamieszcza na stronie internetowej http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55 / 

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55 /   
8.7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

8.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieszcza informację na stronie internetowej 

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55 /  
8.9. Wszelkie zapytania, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą przez strony 

postępowania drogą elektroniczną lub faksem oraz pisemnie.  

8.10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie.  

8.11. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są :  

sprawy merytoryczne – Andrzej Konieczny – kierownik Zespołu Obsługi Szkół a, tel. 655727697  

adres e-mail: andrzejkoniecznygos@wp.pl  sprawy proceduralne – Bogumiła Andrzejczak – księgowa Zespołu 

Obsługi Szkół, tel. 65 5727697 adres e-mail: zoszpiaski@wp.pl   

 

9. Opis sposobu przygotowania ofert.  
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną część.  

9.2. Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub nieścieralnym atramentem na formularzu oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik do 

specyfikacji.  

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55/
http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55%20/
http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55%20/
mailto:andrzejkoniecznygos@wp.pl
mailto:zoszpiaski@wp.pl
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9.3. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi składający ofertę.  

9.4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oferta i 

załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, 

zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Natomiast w przypadku 

osób fizycznych oferta i załączniki muszą być podpisane czytelnie przez osobę fizyczną lub jej pełnomocnika.  

9.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika wykonawcy, należy dołączyć właściwe 

umocowanie prawne.  

9.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki o których mowa w 

treści niniejszej specyfikacji.  

9.7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 

wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.  

9.8. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany (nie można używać korektora), muszą być 

czytelne i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

9.9. W przypadku złożenia jako załącznika do oferty kopii wymaganego dokumentu, kopia musi być 

potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.  

9.10. Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy należy umieścić w osobnym opieczętowanym 

opakowaniu z opisem „TAJNE”.  

9.11. Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:  

Zespół Obsługi Szkół, ul. Szkolna 1, 63-820 Piaski oraz opisać Oferta na część nr ….*: Usługi 

edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Einstein na starcie”  

Nie otwierać przed 23.08.2011r. godz. 9:30”. * (w przypadku składania przez oferenta kilku ofert na 

poszczególne części, oferent zobowiązany jest złożyć każdą z nich w oddzielnej kopercie)  

 

10. Wymagania dotyczące wadium.  
10.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

11. Termin związania ofertą.  
11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni.  

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
12.1. Ofertę należy złożyć w Zespole Obsługi Szkół, Szkolna 1  do dnia 23.08.2011r. godz. 9:00.  

12.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 

przed upływem terminu składania ofert lub gdy do zamawiającego jednocześnie wpłynie oferta, zmiana lub 

wycofanie oferenta. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w 

pkt. 9.11 oraz dodatkowo podpisane „zmiana” lub „wycofanie”.  

12.3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.08.2011r. godz. 9:30 w Zespole Obsługi Szkół, ul. Szkolna 1 

gabinet kierownika Zespołu Obsługi Szkół. 

12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

12.5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu i warunków płatności zawarte w ofertach.  
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12.6. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do zamawiającego z 

wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie 

wykonawcy te informacje.  

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny.  
13.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

Oferowana cena będzie ceną brutto za 1 godzinę zajęć (45 minut).  

13.2. Cena za 1 godzinę lekcyjną zajęć określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała zmianom.  

13.3. Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN.  

 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania, 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  
l.p. Kryterium Znaczenie 

procentowe kryterium 
Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

1) Cena ( C ) 50 % 50 punktów 
2) 

 

 

 

 

 

Ukończone formy 

doskonalenia zawodowego 

zgodne z rodzajem 

prowadzonych zajęć. 

 

30% 

 

 

 

 

30 punktów 

 

 

 

 

 
3) Doświadczenie w prowadzeniu 

w/w zajęć. 

20% 20 punktów 

 
3. Zasady oceny kryterium „Cena" ( C ). 

W przypadku kryterium „Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

 

                                         C min 

             

 

                                                         C i 

gdzie:  Pi(C)  ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”  
            Cmin  najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
           Ci      cena oferty „i”     
            Max (C)  maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” 
  
4. Zasady oceny kryterium „ Ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z rodzajem  
      prowadzonych zajęć" (dot. danej części przedmiotu zamówienia).  

Dla części 1 -20: 
ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z potrzebami w/w zajęć, doświadczenie 
w pracy  z uczniami. 

Pi (C) = Max (C) 
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W przypadku kryterium „Ukończone formy doskonalenia zgodne z rodzajem prowadzonych    
zajęć" oferta otrzyma: 

   5 punkty jeżeli wykaże się 1 ukończoną formą doskonalenia zawodowego, 
 15 punktów jeżeli wykaże się 2 formami doskonalenia zawodowego, 

30 punktów jeżeli wykaże się 3 i więcej ukończonymi formami doskonalenia. 

 

5. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu w/w zajęć" (dot. danej części przedmiotu 

zamówienia). 

W przypadku kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu w/w zajęć" oferta otrzyma: 

5 punkty jeżeli wykaże się rocznym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla 

danej części,  

10 punktów jeżeli wykaże się 3- letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla 

danej części,  

20 punktów jeżeli wykaże się 5- letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla 

danej części. 

 
6. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta  uzyska największą 
ilość punktów. 
7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty uzyskały taka samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu          

          zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

15.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne;  

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta.  

15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w punkcie 15.1, na stronie internetowej http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55 / oraz w 

miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń Zespołu Obsługi Szkół, Szkolna 1 63-820 Piaski.  
15.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisem art. 94 PZP w 

związku z zastrzeżeniem art.183 PZP.  

15.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 

o których mowa w art. 93 ust. 1, 2 PZP.  

15.5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 

PZP.  

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55%20/
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15.6. Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  
17.1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie Umowa wg:  

wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy z wykonawcą.  

17.2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają za koniecznością 

zmiany postanowień umowy.  

W szczególności mogą to być:  wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej 

równoważnych kwalifikacjach;  wystąpienie siły wyższej, której strony nie mogły przewidzieć.  

Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku 

wystąpienia takiej okoliczności.  

17.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności 

zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu.  

17.4.Umowa podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 140 ust.3 i 146 

ust.1 PZP  

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia.  
18.1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie Działem VI PZP  

19. Postanowienia końcowe.  
19.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich 

otwarcia.  

19.2. Zasady udostępniania dokumentów:  

Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

- zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;  

- zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;  

- zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;  

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów w swojej siedzibie na koszt Wykonawcy w cenie 1,00 PLN 

za stronę A4;  

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania, 

tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.  
20 . Wykaz załączników  

1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty 

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenie o braku wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie  

                            art. 24 ust. 1 ustawy PZP 

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22  

                             ust. 1 ustawy PZP 

4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

5. Załącznik nr 5 – Wzór  umowy zlecenia 
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Załącznik nr 1  

....................................................... 

          ( pieczęć firmy ) 

NIP : ............................................. 

REGON: ......................................  

OFERTA 

do  Zespołu Obsługi Szkół 

ul. Szkolna 1 

63-820 Piaski  

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie 

zajęć dla uczestników projektu „Einstein na starcie” POKL.09.01.02-30-310/10 w roku szkolnym 2011/12 w 

szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski zamieszczonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oraz na stronie  internetowej http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55/ i na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół. 

Oferujemy wykonanie zamówienia nr ………………………………..jak niżej: 

Nr części 

zamówienia 
Kryteria 

 

 

 
…………… 

 

1. Cena  za 1 godzinę brutto    …………./ słownie …………………………………….. 

2. Ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodne z rodzajem prowadzonych zajęć 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55/
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć zgodnie z częścią zamówienia 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

1) Wynagrodzenie jest ceną brutto i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie 
z wymogami specyfikacji i jest ofertą ostateczną.  

2) oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie :  ………………………………………… 
3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do 
przygotowania oferty; 

4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert; 

5) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy (załącznik nr 5 – projekt umowy), 
które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku 
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wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego; 

6) załącznikami do niniejszej oferty są : 

a) ................................................................ 

b) ................................................................ 

c) ................................................................ 

d) ................................................................ 

 

............................, dn. ...........................                                                                                

......................................................................... 

                                                                                                                     (  Pieczęć i podpis  

upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
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Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Einstein na starcie”  POKL.09.01.02-30-

310/10 w roku szkolnym 2011/12 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.  

Oświadczamy  brak wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.  

(Dz. U. z 2010  r., Nr  113. poz. 759  z późn. zmianami). 

 

 

 

      ..............................  dnia  .......................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

.........................................................................                                    ......................................................................... 
                             (pieczęć firmy)                                            (Pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust. 1 Ustawy  Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2010  r., Nr  113. poz. 759  z późn. zmianami); 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

 

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Einstein na starcie” 

POKL.09.01.02-30-310/10 w roku szkolnym 2011/12 w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Piaski  

działając zgodnie z art. 44 ustawy Pzp 

oświadczam/oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w w/w. postępowaniu dotyczące: 

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1) 

Posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2) 

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3) 

Sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4) 

 
 

                                                                                                                                                                                             ………………………. 
                                                                                                                                                                                                   (pieczęć firmy) 
 
 

..............................  dnia .................................                                                                                                           ................................................................                                                                            

                                                                                                                                                                                 (pieczęć i podpis upełnomocnionego 

                                                                                                                                                                                    przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA: Usługi edukacyjne 

obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Einstein na starcie” POKL.09.01.02-30-310/10 w roku 

szkolnym 2011/12 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski 

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................ 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................. 

Numer telefonu ................................... Numer  fax ........................................................... 

WYKAZ KIEROWNICTWA FIRMY 
 

  

Nazwisko i imię Stanowisko 

  

WYKAZ KADRY  

L.p. Nazwisko  

i imię 

Stopień awansu zawodowego (min. 

kontraktowy) 

Kwalifikacje Forma dysponowania 

osobą
1) 

1     

2     

3     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     
UWAGA: W przypadku wskazania osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego/innych 

podmiotów do oddania do dyspozycji osoby/osób zdolnej do wykonania zamówienia. 
1)Należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło) albo czy 

przedłożone zostało pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnej/zdolnych do wykonania zamówienia. 

Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 

 
 

                                                                                                                           ………………….…………. 
 (pieczęć firmy) 

 
..............................  dnia ....................... 

......................................................................... 
                                                                                                                      (  Pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
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Załącznik nr 5 

UMOWA ZLECENIE (Projekt) 

Zawarta w dniu  …........... 2011 r.  pomiędzy: 

Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą 63-820 Piaski, ul. Szkolna1  

reprezentowaną przez Kierownika Zespołu Obsługi Szkół Andrzej Koniecznego, przy udziale Głównej Księgowej  Cecylii 

Wawrzyniak zwaną w dalszej treści Zleceniodawcą 

a 

………………………………………… zamieszkałym w ……………….…….………… ul…………………….,  PESEL 

…..……….., NIP ………… zwanym w dalszej treści Zleceniobiorcą. 

§ 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia: Usługi edukacyjne obejmujące 

prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Einstein na starcie” POKL.09.01.02-30-310/10 w roku szkolnym 2011/12 w 

szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.  

 

Przedmiot zamówienia będzie finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

§ 2. 1. Umowa zlecenia jest zawarta na okres od dnia 01.09.2011 r. do dnia 20.06.2012 r. (Szkoła Bodzewo i 

Szelejewo 31.12.2011r.) 

2. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy będzie: ...........................(nazwa i adres szkoły).  

§ 3. 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami i wymogami projektu, 

zachowania przy realizacji przedmiotu umowy należytej staranności i dbałości o interesy Zleceniodawcy,  

opracowania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych obejmującego 

harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu „Einstein na starcie” i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi 

szkoły i koordynatorowi projektu, 

prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (....... godz. lekcyjnych zgodnie z projektem i harmonogramem zadań w projekcie), 

w terminie maksymalnym do 20.06.2012 r.  (Szkoła Bodzewo i Szelejewo 31.12.2011r.) w grupie wg zaakceptowanego planu 

pracy, 

dokumentowanie zajęć w dzienniku zajęć, kartach czasu pracy, listach obecności, sprawozdaniach, 

prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji projektu oraz comiesięczne przekazywanie w formie elektronicznej 

i papierowej informacji dyrektorowi szkoły, w której realizowany jest projekt oraz koordynatorowi o stanie realizacji planu 

zajęć, w tym ilości zrealizowanych godzin, 

wspomaganie promocji i ewaluacji projektu – informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, przestrzegania Wytycznych dotyczących oznaczenia Projektu w ramach POKL oraz współpraca 

z koordynatorem w mierzeniu postępów uczniów w zakresie rezultatów projektu, 

ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, 

przestrzegania regulaminu obowiązującego w pracowni, w której będą prowadzone zajęcia, 

decydowanie o doborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć ze szczególnym stosowaniem aktywizujących 

metod nauczania z naciskiem na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce. 

 2. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczestników zajęć edukacyjnych. 

 3. Po stronie Zleceniodawcy pozostaje: 

1) nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia w szkole do przeprowadzenia zajęć; 

2) nieodpłatne udostępnienie sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. 

 

§ 4. 1. Z tytułu wykonania umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości ………. Zgodnie 

z formularzem ofertowym, strony ustalają wartość brutto za jedną godzinę zajęć (45 minut) ……… 

Określona w ust. 1 łączna wartość zamówienia stanowi iloczyn godzin zrealizowanych w okresie 01.09.2011-20.06.2012 

(Szkoła Bodzewo i Szelejewo 31.12.2011r.) i stawki brutto jedną godzinę zajęć (45 minut). 

W okresie od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r. (Szkoła Bodzewo i Szelejewo 31.12.2011r.)  wynagrodzenie będzie 
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płatne za okresy trzy miesięczne, z tymże ostatni rachunek musi być przedstawiony do 20.06.2012 (Szkoła Bodzewo i 

Szelejewo 22.12.2011r.)  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni 

od dnia doręczenia rachunku, nie wcześniej jednak, jak po ostatecznym sprawdzeniu poprawności wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy określonego w § 3 na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie zajęć.  

2. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu. 

3. Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego wykonania umowy 

jest dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego uzależniona od transferów z Instytucji Pośredniczącej. 

Uregulowanie należności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego środków. Z tego tytułu Zleceniobiorca nie 

będzie dochodzić ewentualnego roszczenia o odsetki powstałe w wyniku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia. 

4. Od wynagrodzenia będą potrącone należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Za zwłokę w zapłacie rachunku Zleceniobiorca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych z zastrzeżeniem 

                            § 4 ust. 5. 

§ 5 1. Zleceniobiorca jest zobowiązany zrealizować usługi ujęte w § 1 zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w projekcie  „Einstein na starcie” w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia. 

§ 6. 1. Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 2 innym osobom, bez zgody Zleceniodawcy. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku rozwiązania umowy z Instytucją   

                   Pośredniczącą.  

§ 7.1. Zleceniobiorca, przy uwzględnieniu terminów określonych w §2 zapłaci kary umowne Zleceniodawcy 

w następujących przypadkach: 

1) w razie nieprzestrzegania harmonogramu zajęć w wysokości 200,00 zł za każdą niezrealizowaną z winy Zleceniobiorcy 

godzinę lekcyjną,  

2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

1) Zleceniobiorca w okresie trwania umowy został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, 

2) odstęp między kolejnymi realizowanymi zajęciami z winy Zleceniobiorcy będzie dłuższy niż miesiąc, 

3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy, 

5) Zleceniobiorca nie rozpoczął realizacji zajęć bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zleceniodawcy złożonego na piśmie, 

6) stwierdzenia istotnego, mającego zasadniczy wpływ na przedmiot umowy, niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków przez Zleceniobiorcę. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, aż do pełnej wysokości szkody. 

§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa 

Prawo zamówień publicznych 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania warunków niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca.   

 

Zleceniodawca      Zleceniobiorca 

 

...........................................     ........................................................ 

 


