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IZP.271.10.2014       Sulejówek, dnia 03.02.2014 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/POKL.09.01.02/2012 

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych oraz 
warsztatowych dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Miasto Sulejówek 
ul. Dworcowa 55 
05-070 Sulejówek 
NIP 822-21-46-607  

2. Tryb udzielenia zamówienia:  

Przy udzielaniu niniejszego zamówienia ma zastosowanie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Wartość szacunkowa 
zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na 
zasadach określonych przez Zamawiającego.  

3. Nazwa projektu: 

„Równy start w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych. 

4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć wyrównawczych, 
specjalistycznych oraz warsztatowych dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” 
realizowanego przez Miasto Sulejówek i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  
w jakości usług edukacyjnych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (2 części). 

1) Część pierwsza 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie następujących zajęć specjalistycznych oraz 
warsztatowych w łącznej ilości 240 godzin dla uczestników projektu „Równy start  
w przyszłość”: 
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Lp. Moduły zajęć  
Liczba 
godzin 

1 Zajęcia ruchowe z elementami socjoterapii  24 

2 Zajęcia teatralne z elementami arteterapii  24 

3 Zajęcia warsztatowe plastyczne  32 

4 Zajęcia gimnastyczno-sportowe z elementami edukacji ruchowej  48 

5 Zajęcia czytelnicze z elementami literackimi pn. „Bajeczny deserek” 32 

6 Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego   40 

7 Zajęcia matematyczne pn. „W poszukiwaniu zaginionych liczb” 24 

8 Zajęcia warsztatowe przyrodnicze z elementami wychowania ekologicznego  16 

2) Część druga 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie następujących zajęć wyrównawczych, specjalistycznych 
oraz warsztatowych w łącznej ilości 210 godzin dla uczestników projektu „Równy start  
w przyszłość”: 

Lp. Moduły zajęć  
Liczba 
godzin 

1 Zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej 15 

2 Zajęcia ortograficzne 15 

3 Zajęcia teatralne z elementami arteterapii 8 

4 Gimnastyka korekcyjna 8 

5 Zajęcia ruchowe z elementami socjoterapii 12 

6 Zajęcia warsztatowe informatyczne z elementami grafiki komputerowej 12 

7 Zajęcia warsztatowe teatralne z elementami dramy 12 

8 Zajęcia warsztatowe plastyczne 30 

9 Zajęcia taneczne 16 

10 Zajęcia terenowe pn. "Stonoga" 12 

11 Zajęcia gimnastyczno-sportowe z elementami edukacji ruchowej 30 

12 Zajęcia sportowo - rekreacyjne - piłka siatkowa 40 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) Zajęcia będą się odbywały w okresie od 17 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. od poniedziałku do 

piątku – codziennie po 8 godzin dydaktycznych zajęć, w przedziale czasowym od 08.00 do 16.00. 
2) Godzina dydaktyczna zajęć liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz 

przerwę liczącą 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.  
3) Zajęcia muszą odbywać się dla minimum trzech grup uczniów liczących po max. 15 osób każda.  

W przypadku większej liczby uczestników liczba grup ulegnie zwiększeniu.  
4) Uczestnikami zajęć będą dzieci i młodzieży w wieku 6 – 13 lat. 
5) Zajęcia odbywać się będą w udostępnionych przez Zamawiającego salach szkolnych oraz  

w otoczeniu szkół. 
6) Szczegółowy harmonogram zajęć dla każdej grupy oraz rozkład poszczególnych modułów zajęć 

wyznaczy Zamawiający w dniu podpisania umowy.  
7) Z uwagi na sprawną organizację zamówienia Zamawiający wymaga, a Wykonawca zapewnia 

pełną dyspozycyjność co najmniej 3 nauczycieli w każdym dniu zajęć w godz. od 7.30 do 17.00. 
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8) Każda z grup uczniów będzie uczestniczyć w zajęciach, realizując każdego dnia minimum cztery 
moduły zajęć. Moduły nie mogą się powtarzać. 

9) Realizacja zajęć powinna odbywać się w oparciu o nowoczesne metody i techniki dydaktyczno-
pedagogiczne z zastosowaniem przez Wykonawcę własnych środków i pomocy dydaktycznych 
potrzebnych do prawidłowej realizacji zajęć.  

10) Wykonawca jest w pełni odpowiedzilny za bezpieczeństwo wszystkich uczestników zajęć od 
momentu ich odebrania od rodziców/opiekunów prawnych, w trakcie realizacji zajęć  
i w przerwach między zajęciami, aż do czasu oddania wszystkich uczestników pod opiekę 
rodziców/opiekunów prawnych. 

11) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników. 
12) W zakresie merytorycznym Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) dostarczenia do Zamawiającego w dniu podpisania umowy kompletu programów zajęć 

opisujących wszystkie moduły objęte zamówieniem; przez program zajęć Zamawiający rozumie 
szczegółowy opis sposobu realizacji zajęć uwzględniający: zastosowane metody i formy pracy, 
propozycje materiałów i środków dydaktycznych (w tym karty pracy, instrukcje, materiały 
pomocnicze), ujęty w ramy czasowe przeznaczone na poszczególne działania dydaktyczne; 

b) prawidłowej realizacji zajęć, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego programami 
zajęć; 

c) budowania pozytywnych interakcji w grupie sprzyjających prawidłowej realizacji zajęć; 
d) zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom i uczennicom w czasie organizowanych zajęć  

z uwzględnieniem przerw pomiędzy poszczególnymi modułami zajęć. 
13) W zakresie formalnym Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) sporządzania każdorazowo listy obecności uczestników; 
b) odnotowania realizacji zajęć wg zaakceptowanych programów; 
c) sporządzenia sprawozdania z realizacji całości zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

6. Termin realizacji umowy: 17.02.2014 r. – 28.02.2014 r. 

7. Płatność: Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 
do 21 dni po przedłożeniu i merytorycznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego rachunku/faktury 
Wykonawcy oraz po wpływie transzy dofinansowania przekazanej przez Instytucję Wdrażającą 
(Instytucję Pośredniczącą II stopnia).  

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia:  
dla części pierwszej: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się 
dysponowaniem co najmniej trzema osobami posiadającymi udokumentowane kwalifikacje i co 
najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej w dziećmi w wieku szkolnym, w 
szczególności: 

a) jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne lub podyplomowe  
z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego, 

b) jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne lub podyplomowe  
z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły 
podstawowej, 
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c) jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne lub podyplomowe  
z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie jezyka angielskiego, 

Co najmniej jedna z w/w osób winna posiadać również kwalifikacje w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 
dla części drugiej: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się 
dysponowaniem co najmniej czterema osobami posiadającymi udokumentowane kwalifikacje i co 
najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej w dziećmi w wieku szkolnym, w 
szczególności: 

a) dwoma osobami posiadającymi wykształcenie wyższe pedagogiczne lub podyplomowe  
z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego, 

b) jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne lub podyplomowe  
z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły 
podstawowej, 

c) jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne lub podyplomowe  
z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych (socjoterapia, 
arteterapia), 

Co najmniej jedna z w/w osób winna posiadać również kwalifikacje w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

9. Opis sposobu przygotowania oferty 
1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania.  
3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania.  
4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie.  
5) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a) formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – zał. Nr 1,  
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2, 
c) oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 3,  
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał. Nr 4, 
e) oświadczenie o uprawnieniach – zał. Nr 5, 
f) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę,  

o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
6) Wszystkie dokumenty załączone przez Wykonawcę do oferty w postaci kopii muszą zostać 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
10. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: Cena – 100% 

1) Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym, 
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 
c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium „najniższa cena”.  
3) Ocena i wybór ofert będzie  dokonany oddzielnie w stosunku do każdej oferty częściowej. 

11. Miejsce oraz termin składania ofert: 
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1) Oferty należy składać do dnia: 07.02.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, Biuro Obsługi Klienta. 

2) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

3) Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do i opatrzona nazwą, dokładnym adresem 
Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: 
Oferta na usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć wyrównawczych, 
specjalistycznych oraz warsztatowych dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” 
część nr …., nazwa: …………………………………………..…  

4) Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  zobowiązany jest wpiąć  takie 
dokumenty  w nieprzejrzyste folie. 

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

6) Informacje o formalnościach: 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą mailową 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,  
o wynikach postępowania.  

2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  
o wyborze Wykonawcy. 

3) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych  
w ofercie. 

4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.  

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania 
ofertowego bez podania przyczyn. 

 

Załącznik: 

1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – zał. Nr 1  
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2, 
3. Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 3,  
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał. Nr 4, 
5. Oświadczenie o uprawnieniach – zał. Nr 5, 
6. Wzór umowy –  zał. Nr 6. 

                                                                                                                                 

 ZATWIERDZIŁ: 

         Burmistrz Miasta Sulejówek  

      /-/ Arkadiusz Śliwa 
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Załącznik Nr 1                    
Sprawa Nr IZP.271.10.2014 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa/imię, nazwisko: ..................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Dowód osobisty  - seria i nr ............................................................................ ……………… 

PESEL ………………………………………………. 

Siedziba/adres zamieszkania: ............................. ......................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Numer telefonu:   (**) ......................................   

Numer faksu:    (**) ......................................  

Numer REGON:   ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 
Dane dotyczące Zamawiającego 
Miasto Sulejówek  
ul. Dworcowa 55 
05-070 Sulejówek  
tel./fax: (22) 76 06 230, 76 06 213  
 
Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:  

Usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych oraz 
warsztatowych dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Część  nr ….,  Nazwa: …………………………………………………………………………………… 

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego za cenę: 
cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

KALKULACJA: 

Liczba 
godzin 

Cena jednostkowa brutto za jedną godzinę 
lekcyjną [PLN] 

Cena brutto 
ogółem [PLN] 
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Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........   
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że załączone do zapytania ofertowego postanowienia umowy  zostały przez nas 
zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Dokumenty: 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

Zastrzeżenie Wykonawcy: 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………… 
 

........................., dn. .........................                         ……........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki/ 
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Sprawa Nr IZP.271.10.2014        Załącznik Nr 2 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Wykonawca/Wykonawcy ……………………………………………………………………………….……….. 

Oświadczenie 1 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych oraz 
warsztatowych dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Część  nr ….,  Nazwa: …………………………………………………………………………………… 

oświadczam/my, że  spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w zapytaniu 
ofertowym, dotyczące w szczególności:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty  
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 
 

                                                                 

1  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum 
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Sprawa Nr IZP.271.10.2014        Załącznik Nr 3 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 
 

Wykonawca/Wykonawcy ………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczenie 2 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych oraz 
warsztatowych dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Część  nr ….,  Nazwa: …………………………………………………………………………………… 
 
oświadczam/my,  że:  

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
2  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy 

dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
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Sprawa Nr IZP.271.10.2014        Załącznik nr 4 
 

 
WYKAZ OSÓB, 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
wymagany jest w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 

 

Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje / Wykształcenie 

Doświadczenie w 
pracy pedagogicznej 
w dziećmi w wieku 

szkolnym 

1    

2    

3    

4    

      

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Sprawa Nr IZP.271.10.2014        Załącznik Nr 5 
 

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

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

 

 

OŚWIADCZENIE 

ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE 

UPRAWNIENIA  

 

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  posiadają wszelkie 
wymagane ustawowo uprawnienia, niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania. 

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Sprawa Nr IZP.271.10.2014        Załącznik Nr 6 

UMOWA   NR 

zawarta w dniu ..........................  2014 roku w Sulejówku pomiędzy 

Miastem Sulejówek z siedzibą w 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 55,  

reprezentowanym przez: Arkadiusza Śliwę – Burmistrza Miasta  

przy kontrasygnacie Anity Bielawskiej – Skarbnika Miasta  

zwanego dalej „Zamawiającym" 

a  

Panem/Panią .............................................................. ……………………………. zamieszkałym/-ą  

w …………………………………………………………………………………………………………... 

legitymującym/-ą się dowodem osobistym seria i nr ................................... ……………………... 

PESEL  …………………………………………  NIP  …………………………………………….......... 

lub firmą ………………………………………………………………………………………….…….. ..  

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………….  

NIP  …………………………………………  REGON  …………………………………………….......... 

reprezentowaną przez: 

 .......................................... ………………………………………………………………… 

zwanym/-ą dalej "Wykonawcą", 

w wyniku wyboru Wykonawcy, Sprawa Nr IZP.271.10.2014, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie 

zajęć wyrównawczych, specjalistycznych oraz warsztatowych dla uczestników projektu „Równy start 

w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego zwaną dalej „przedmiotem umowy” – zgodnie z zapytaniem 

ofertowym nr 21/POKL.09.01.02/2012 stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy oraz Ofertą 

Wykonawcy z dnia ………………. stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. 

2. Usługa edukacyjna realizowana w ramach przedmiotowej umowy obejmuje realizację następujących zajęć 

w ramach części zamówienia nr ………………..: 

1) ..............................................................................................................................; 

2) ..............................................................................................................................; 

3) ..............................................................................................................................; 

4) ..............................................................................................................................; 

5) ..............................................................................................................................; 

6) ............................................................................................................................... 

§ 2. 

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy przy realizacji zamówienia: 
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a) realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem „Równy start 

w przyszłość”, w szczególności z wnioskiem o dofinansowanie, Wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej i Pośredniczącej oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 

b) dostarczenia do Zamawiającego w dniu podpisania umowy kompletu programów zajęć 

opisujących wszystkie moduły objęte zamówieniem; 

c) przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy: aktualne CV oraz kserokopie 

poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących poziomu wykształcenia oraz doświadczenia w pracy 

pedagogicznej w dziećmi w wieku szkolnym; 

d) stosowanie na prowadzonych zajęciach aktywizujących metod nauczania dostosowanych do 

wieku uczestników zajęć;  

e) stosowanie metod nauczania zmierzających do pokazania korzyści płynących z edukacji 

i zniwelowania negatywnego nastawienia do nauki; 

f) przygotowanie, we własnym zakresie i  na własny koszt, materiałów i pomocy dydaktycznych dla 

siebie i uczestników zajęć (kserokopii ćwiczeń, kart pracy, testów, ankiet itp.) oraz gromadzenie 

wytworów pracy uczestników projektu; 

g) wykorzystywanie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz czasu pracy zgodnie z 

wymogami opracowanego i zatwierdzonego programu zajęć; 

h) przestrzeganie Regulaminu Projektu “Równy start w przyszłość” i innych dokumentów 

związanych z realizacją projektu; 

i) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom i uczennicom w czasie organizowanych zajęć  

i podczas wycieczek edukacyjnych organizowanych w ramach projektu, 

j) bieżące prowadzenie dziennika zajęć i udostępnianie go w miejscu prowadzenia zajęć 

każdorazowo osobie kontrolującej; 

k) dokumentowanie wykonywanych zadań w ramach umowy poprzez prowadzenie Karty czasu 

pracy; 

l) gromadzenie dokumentacji wytworzonej w czasie realizacji zajęć; 

m) sporządzanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć w wersji elektronicznej – na 

płycie CD lub DVD; 

n) prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującymi zasadami równości szans, w tym zasadami 

równości płci, w szczególności poprzez eliminowanie, podczas prowadzonych zajęć, jednej                       

z istniejących barier równości płci, dotyczącej stereotypów związanych z płcią; 

o) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji i promocji projektu poprzez informowanie 

o fakcie współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (np. 

uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych z rodzicami) oraz oznaczanie prowadzonych przez 

siebie dokumentów zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w tym zakresie; 

p) dokonywanie innych czynności zleconych przez Koordynatora projektu; 

q) przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy kompletnej 

oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy, w szczególności Dziennika zajęć, 
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indywidualnych ćwiczeń i innych prac wykonanych przez uczestników zajęć, dokumentacji 

zdjęciowej. 

§ 3. 

1. Wykonawca  zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należytą staranność                       

i dbałość o interesy Zamawiającego. 

2. Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość oraz wyniki wykonywanej pracy, w tym wyniki badań 

ewaluacyjnych.  

3. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników 

zajęć edukacyjnych, a także za powierzone, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, mienie 

oraz ewentualne wypadki i szkody wynikłe podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewniania sal dydaktycznych koniecznych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu 

pracowni, w której prowadzi zajęcia. 

§ 4. 

1. Wartość umowy wynosi: ……………….. zł netto + …………. zł (….. % VAT) = ………………. zł   brutto     

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….. ………..…………………).  

2. Ustalona kwota wynagrodzenia uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków, 

o których mowa w § 2 umowy, w tym wszelkie składowe wynagrodzenia.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą żądania podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

4. Wypłata wynagrodzenia zrealizowana będzie na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez 

Wykonawcę i dostarczonego do Zamawiającego nie później niż 7 dni po zakończeniu zajęć. 

5. Podstawę wypłaty stanowi Karta czasu pracy zatwierdzona przez Koordynatora projektu. 

6. Wraz z rachunkiem/fakturą, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 

1) Kartę czasu pracy, 

2) Dziennik zajęć, 

3) dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych zajęć, 

4) opisowe sprawozdanie w wersji papierowej z uwględnieniem dokumentacji fotograficznej  

z realizacji zajęć. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni 

po przedłożeniu i merytorycznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego rachunku/faktury 

Wykonawcy oraz po wpływie transzy dofinansowania przekazanej przez Instytucję Wdrażającą 

(Instytucję Pośredniczącą II stopnia). 

8. Z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, z przyczyn braku środków pochodzących  

z dofinansowania Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za zwłokę. 

9. Koszty realizacji umowy są kosztami kwalifikowanymi i zostały ujęte w szczegółowym budżecie 

projektu nr POKL.09.01.02-14-110/11 pt. „Równy start w przyszłość”. 

10. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
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§ 5. 

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

1) dla Zamawiającego: 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 55 

2) dla Wykonawcy: ……………………..  

2. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy: 

1) po stronie Zamawiającego: Anna Rosa – Kierownik Referatu Promocji I Pozyskiwania Funduszy, 

tel. 22 76 06 205, e-mail: arosa@umsulejowek.pl 

2) po stronie Wykonawcy: ………………………………….  

W przypadku Wykonawcy nie będącego osobą fizyczną dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

3. W przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie zajęć 

przez wskazaną w ofercie Wykonawcy wyspecjalizowaną kadrę, Wykonawca niezwłocznie 

poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej przedstawiając jednocześnie listę kadry 

zastępczej z co najmniej takim samym doświadczeniem i kwalifikacjami jak kadra wskazana  

w ofercie Wykonawcy. Zmiana składu osobowego kadry prowadzącej zajęcia nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 6. 

1. W zakresie poufności współpracy Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej 

umowy, jak również po jej ustaniu, zobowiązuje się do: 

a) zachowania pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskał w trakcie 

wykonywania usługi i w związku z jej wykonywaniem, w szczególności: nie ujawniania osobom 

trzecim danych personalnych osób, dla których świadczona jest usługa, ich sytuacji rodzinnej, 

materialnej, zdrowotnej, 

b) ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm). 

2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje, mogące 

mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, do których zachowania                      

w poufności Wykonawca  jest zobowiązany na mocy obowiązujących go zasad etyki lub przepisów 

prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego i Instytucję 

Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia na wezwanie Zamawiającego dokumentacji 

finansowo-księgowej z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 7 dni od wezwania 

Zamawiającego. 

§ 7. 

1. Programy zajęć opracowe zgodnie z § 2 pkt.2 umowy  przechodzą na własność Zamawiającego. 

2. Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), przenosi na rzecz Zamawiającego całość 

autorskich praw majątkowych do opracowanych programów, obejmujących prawo do korzystania 

i rozporządzania pracą na następujących polach eksploatacji: 

mailto:arosa@umsulejowek.pl
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1) korzystania z programu w związku z realizacji projektu “Równy start w przyszłość”, 

2) wielokrotnego publikowania programu, 

3) rozpowszechniania, 

4) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 

5) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera i użytkowania w sieciach komputerowych, 

6) zwielokrotnienia określoną techniką. 

3. Zapłata wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy, wyczerpuje w całości roszczenia 

Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

opracowanych programów.  

§ 8. 

Przedmiot umowy wykonywany będzie w okresie od 17 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. 

 

§ 9. 

Z tytułu niniejszej umowy Wykonawca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych przewidzianych 

przepisami kodeksu pracy. 

§ 10. 

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby projektu, zgodnie               

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926                         

z późn. zm). 

§ 11. 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następującym 

zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:  

1) zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 8 umowy,   

2) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

3) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy, 

4) zmiany wynikające z ewentualnych zmian postanowień umowy o dofinansowanie Projektu  oraz 

zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej  i Instytucji Pośredniczącej w projekcie. 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy,                     

o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia 

kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli 

Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z postanowień 
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umowy, w szczególności gdy Wykonawca dwukrotnie nie uwzględni uwag Zamawiającego 

dotyczących realizacji umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

z późn. zm.). 

 

§ 13. 

Spory, wynikłe z realizacji umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie; w przypadku braku 

porozumienia, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 14. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 15. 

Załącznikami do umowy są: 

1. Zapytanie ofertowe nr 21/POKL.09.01.02/2012 – Załącznik Nr 1 

2. Oferta Wykonawcy z dnia ………………………. – Załącznik Nr 2 

 

 

Wykonawca:                                                                                                 Zamawiający: 

 


