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                                                                                                                            Poniatowa 10.10.2012 

 

 

Projekt „Równe szanse – lepsze możliwości”  

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżet państwa. 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla klas I, matematyki 

przygotowującej do matury, fizyki, chemii, języka angielskiego, zajęcia przygotowujące do 

egzaminów zawodowych zajęcia pozalekcyjne – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, kółko 

matematyczne, kółko medialne oraz kółko mechatroniczne Robot dla uczniów Zespołu Szkół w 

Poniatowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkół  

ul. Fabryczna 16c 

24-320 Poniatowa 

tel. fax (081) 820 56 24 

www.zst.poniatowa.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zst.poniatowa.pl/
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2) Tryb zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy –Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  

 

Podstawa prawna: 

Art. 39 – 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 

113 poz. 759 z późn. Zm.). 

 

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu stosuje się 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, dotyczące zamówień o wartości powyżej 14 tys. EURO. 

 

 

3) Opis części przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównwczych w ramach projektu 

„Równe szanse – lepsze możliwości”, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2. 

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 

80000000- 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 

80310000- 0 usługi edukacji młodzieży, 

80530000- 8 usługi szkolenia zawodowego, 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć wyrównawczych: 

Zadanie 1 Zajęcia z matematyki dla klasy I  uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej 

Liczba uczestników - 20  

Ilość grup 3.  

Zajęcia odbywać się będą 1 – 2 godziny tygodniowo (szczegółowy harmonogram do ustalenia z 

Zamawiającym)  

Na każdą z  grup w ciągu semestru szkolnego przypadać będzie po 15 godz. dydaktycznych. (Godzina 

dydaktyczna = 45 minut) 

Miejsce odbywania zajęć: siedziba Zamawiającego. 

 

Zadanie 2 Zajęcia z matematyki dla klas maturalnych uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej 

Liczba uczestników - 20   

Ilość grup 3.  

Zajęcia odbywać się będą 1 – 2 godziny tygodniowo (szczegółowy harmonogram do ustalenia z 

Zamawiającym)  

Na każdą z  grup w ciągu semestru szkolnego przypadać będzie po 30 godz. dydaktycznych. (Godzina 

dydaktyczna = 45 minut). 

Miejsce odbywania zajęć: siedziba Zamawiającego. 

 

Zadanie 3 Zajęcia z fizyki dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej 

Liczba uczestników - 8 

Ilość grup 1.  

Zajęcia odbywać się będą 1 – 2 godziny tygodniowo (szczegółowy harmonogram do ustalenia z 

Zamawiającym)  

Grupa w ciągu semestru szkolnego będzie miała 15 godz. dydaktycznych. (Godzina dydaktyczna = 45 

minut) 

Miejsce odbywania zajęć: siedziba Zamawiającego. 

 

Zadanie 4 Zajęcia z chemii dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej. 
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Liczba uczestników - 8 

Ilość grup 1.  

Zajęcia odbywać się będą 1 – 2 godziny tygodniowo (szczegółowy harmonogram do ustalenia z 

Zamawiającym)  

Grupa w ciągu semestru szkolnego będzie miała 15 godz. dydaktycznych. (Godzina dydaktyczna = 45 

minut) 

Miejsce odbywania zajęć: siedziba Zamawiającego 

 

Zadanie 5 Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej. 

Liczba uczestników - 25 

Ilość grup 4.  

Zajęcia odbywać się będą 1 – 2 godziny tygodniowo (szczegółowy harmonogram do ustalenia z 

Zamawiającym)  

Na każdą z  grup w ciągu semestru szkolnego przypadać będzie po 15 godz. dydaktycznych. (Godzina 

dydaktyczna = 45 minut) 

Miejsce odbywania zajęć: siedziba Zamawiającego 

Do prawidłowego wykonania zadania Zleceniodawca zatrudni 2 osoby. 

 

Zadanie 6 Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w 

Poniatowej. 

Liczba uczestników - 24 

Ilość grup 3.  

Zajęcia odbywać się będą 1 – 2 godziny tygodniowo (szczegółowy harmonogram do ustalenia z 

Zamawiającym)  

Na każdą z  grup w ciągu semestru szkolnego przypadać będzie po 30 godz. dydaktycznych. (Godzina 

dydaktyczna = 45 minut) 

Miejsce odbywania zajęć: siedziba Zamawiającego. 

 

Zadanie 7  Zajęcia pozalekcyjne – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, walka ze stresem, 

komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie problemów dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej. 

Liczba uczestników - 15 

Ilość grup 1.  

Zajęcia odbywać się będą 1 – 2 godziny tygodniowo (szczegółowy harmonogram do ustalenia z 

Zamawiającym)  

Grupa w ciągu semestru szkolnego będzie miała 15 godz. dydaktycznych. (Godzina dydaktyczna = 45 

minut) 

W ramach zajęć 1 godzinę tygodniowo uczestnicy będą spędzać na basenie.  

Miejsce odbywania zajęć: siedziba Zamawiającego 

 

Zadanie 8 Kółko matematyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej. 

Liczba uczestników - 12 

Ilość grup 1.  

Zajęcia odbywać się będą 1 – 2 godziny tygodniowo (szczegółowy harmonogram do ustalenia z 

Zamawiającym)  

Grupa w ciągu semestru szkolnego będzie miała 30 godz. dydaktycznych. (Godzina dydaktyczna = 45 

minut) 

Miejsce odbywania zajęć: siedziba Zamawiającego 

 

Zadanie 9  Kółko medialne rozwijające zainteresowania uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej. 

Liczba uczestników - 12 

Ilość grup 1.  

Zajęcia odbywać się będą 1 – 2 godziny tygodniowo (szczegółowy harmonogram do ustalenia z 

Zamawiającym)  

Grupa w ciągu semestru szkolnego będzie miała 30 godz. dydaktycznych. (Godzina dydaktyczna = 45 

minut). 
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W ramach zajęć przewidziane są zajęcia wyjazdowe do siedziby radia i TV w Lublinie i Warszawie . 

Wszelkie koszty wyjazdu np. autokar, ubezpieczenie uczestników pokrywa Zamawiający. 

Miejsce odbywania zajęć: siedziba Zamawiającego. 

 

Zadanie 10  Kółko mechatroniczne Robot dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej. 

Liczba uczestników - 12 

Ilość grup 2.  

Zajęcia odbywać się będą 1 – 2 godziny tygodniowo (szczegółowy harmonogram do ustalenia z 

Zamawiającym). 

Zajęcia będą opierały się na ćwiczeniach z mechatroniki 

Grupa w ciągu semestru szkolnego będzie miała 15 godz. dydaktycznych. (Godzina dydaktyczna = 45 

minut) 

Miejsce odbywania zajęć: siedziba Zamawiającego. 

 

3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania wg 

niżej przedstawionego podziału: 

Zadanie 1 - Zajęcia z matematyki dla klasy I. 

Zadanie 2 - Zajęcia z matematyki dla klas maturalnych 

Zadanie 3 - Zajęcia z fizyki 

Zadanie 4 - Zajęcia z chemii 

Zadanie 5 - Zajęcia z języka angielskiego 

Zadanie 6 - Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych 

Zadanie 7 - Zajęcia pozalekcyjne – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami 

Zadanie 8 - Kółko matematyczne 

Zadanie 9 - Kółko medialne 

Zadanie 10 - Kółko mechatroniczne Robot 

 

4) Termin wykonania zamówienia i miejsce udzielenia zamówienia.  

Od dnia podpisania umowy do 30.06.2014.  

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego, ponadto Zadanie 9 będzie miało zajęcia 

wyjazdowe do radia i TV w Lublinie oraz w Warszawie. 

 

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

warunków. 

5.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy: 

5.1.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Za spełnienie tego warunku 

uznaje się złożenie oświadczeń oraz dokumentów wymaganych w pkt. 6.1 

5.1.2 nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. Za spełnienie 

tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia. 

 

5.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

5.2.1Wykonawca lub osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wyższe wykształcenie. Dla potwierdzenia Wykonawca lub osoby które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, dołączają kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.  

5.2.3 Wykonawca lub osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

co najmniej 3 letnie doświadczenie jako Nauczyciel zajęć tożsamych z Zamówieniem 

częściowym, tj. nauczyciel matematyki I klasy, nauczyciel klas przedmaturalnych, języka 
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angielskiego, fizyki, chemii, przygotowujący do egzaminów zawodowych, nauczyciel 

przedmiotów zawodowych elektronicznych oraz informatycznych, pedagog szkolny.  

W przypadku Zadania 9 Wykonawca lub osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają min 3 letnie doświadczenie  w redagowaniu gazetki szkolnej.  

Dla potwierdzenia w/w doświadczenia Wykonawca lub osoby które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia składają oświadczenie o spełnieniu warunku. 

5.2.4 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: 

-  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 

 

 

6) Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie 5.  

6.1 Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. 

6.2 Oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 22 ustawy o posiadaniu niezbędnej 

wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym, a także dyspozycji osobami zdolnymi 

do wykonania Zamówienia. 

6.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ustawy. 

6.4 Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 letniego doświadczenia jako Nauczyciel zajęć 

tożsamych z Zamówieniem częściowym. Warunek uważa się za spełniony, gdy Wykonawca  

lub osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia przedstawi oświadczenie z 

informacją gdzie i w jakim okresie lat pracował jako Nauczyciel lub redagował gazetkę 

szkolną.  

 

7) Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 

2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm./. 

 

8) Zamówienie jest zamówieniem częściowym. 
 

9) Podwykonawcy 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie usługi przez podwykonawców. 

2) Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania,   uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

 

10)  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Wszelką korespondencję należy przekazywać pisemnie na adres: 



6 

 

Zespół Szkół, ul. Fabryczna 16c, 24-320 Poniatowa, tel. fax (081) 820 56 24 lub                                        

e-mail: zstponiatowa@wp.pl.  Z dopiskiem „Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w projekcie - Równe 

szanse – lepsze możliwości” 

Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Dyr. szkoły Alicja Niezgoda 

 

11) Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

12)  Termin związania z ofertą.  

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 30 dni. 

 

13)  Opis sposobu przygotowania ofert. 
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w pkt. 6 SIWZ  należy złożyć w  

w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Opakowanie winno być oznaczone  nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego i opisane wg poniższego wzoru:  

 

Zespół Szkół  

ul. Fabryczna 16c 

24-320 Poniatowa 

 

Oferta na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ramach projektu „Równe szanse – 

lepsze możliwości” 

 

Nie otwierać przed 18.10.2012 r. przed godz. 10.00 

 

14) Miejsce oraz termin składania ofert.   

1. Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w Zespole Szkół w Poniatowej, ul. Fabryczna 16c, 

24-320 Poniatowa do dnia 18.10.2012 godz. 10.00. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół w Poniatowej, ul. 

Fabryczna 16c, Poniatowa w dniu 18.10.2012 r. o godz. 10.30. 

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy 

niezwłocznie bez otwierania (pod warunkiem, iż na kopercie znajdują się dane Wykonawcy, 

niezbędne dane do odesłania oferty). 

 

15) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.  
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (na poszczególne zadania) stosowane będzie 

następujące kryterium:  

 

Kryterium 1: Cena oferty brutto w polskiej walucie PLN. Cena oferty powinna zawierać wszystkie 

koszty związane z przygotowaniem oferty. 

 

Maksymalna liczba punktów 60 (Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium 60 punktów, 

natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru (cena najniższej oferty/cena badanej 

oferty) x 60) 

 

mailto:zstponiatowa@wp.pl
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Kryterium 2: Doświadczenie w przypadku zadania 1- 8, 10 

 

1. Powyżej 3 lat doświadczenie jako Nauczyciel zgodnie z wymaganiami ujętymi w pkt. 5.2 

SIWZ  -  40 pkt. 

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 40 punktów, natomiast pozostałe oferty 

proporcjonalnie na podstawie wzoru (ilość lat badanej oferty/ilość  lat oferty najkorzystniejszej) x 40) 

 

Kryterium 2: Doświadczenie w przypadku zadania 9 

 

1. Powyżej 3 lat doświadczenie jako redaktor gazetki szkolnej zgodnie z wymaganiami ujętymi 

w pkt. 5.2 SIWZ -  40 pkt. 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 40 punktów, natomiast pozostałe oferty 

proporcjonalnie na podstawie wzoru (ilość lat badanej oferty/ilość  lat oferty najkorzystniejszej) x 40)  

 

 

Łączna ocena Kryterium 1 + Kryterium 2 = 100 pkt 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 100. 

 

4. Po dokonaniu oceny ofert nastąpi podsumowanie przyznanych punktów, do dwóch miejsc po 

przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana.  

 

5. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską  

cenę, może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny.  

 

2. Zamawiający poprawia w ofercie:  

 

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek  

 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona  

 

3. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w 

art. 24 ust. 1-2 ustawy. Ofertę takiego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.  

 

4. W przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych w Art. 89 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych  Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

16) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, imię i nazwisko, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru, imię i nazwisko, adres lub nazwa firmy oraz adres siedziby Wykonawcy, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny i łączną 

punktację;  

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
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c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne;  

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

16.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje na stronie 

internetowej www.zst.poniatowa.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

 

17) Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

18.1 Termin realizacji zamówienia 10.2012-06.2014, nie przewiduje się wydłużenia terminu realizacji.  

18.2 Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ 

18.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminów realizacji 

usługi w obrębie harmonogramu oraz terminów płatności w przypadku konieczności dokonania 

zmiany wynikającej z realizacji projektu oraz w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności 

zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. 

 

19) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.  
Osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku postanowień 

niniejszej specyfikacji lub naruszenia przez Zamawiającego określonych w Prawie zamówień 

publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Art. 180 oraz w Art. 184 

ustawy PZP. 

20) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej. 

21)  Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 

strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.  

22) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 

elektroniczna  
Zamawiający nie dopuszcza stosowania aukcji elektronicznej.  

23)  Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie 

takich zamówień.  
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

24) Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia 

o wolnym handlu (efta), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia:  
Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.  

25) Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych.  

26) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

http://www.zst.poniatowa.pl/
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Załącznik nr 1 

UMOWA  ZLECENIE  nr ……./2012 

Zawarta w  Poniatowej, w dniu ……..2012 pomiędzy: 

Zespołem Szkół  w Poniatowej przy ul. Fabrycznej 16c, zwanym dalej Zleceniodawcą,  

reprezentowanym przez  Alicję Niezgodę – Dyrektora Szkoły. 

a Panem/Panią ………………………………., zamieszkałym/łą w ………………………………….. 

legitymującym/cą się dowodem osobistym nr …………… wydanym przez 

…………………………………………. zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych  

dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej z …..………………………….w łącznej  ilości …… godz. 

dydaktycznych, w terminie od ……………….. do ……………… . 

§ 2. 

1. Zajęcia będą odbywać się w terminach i godzinach zgodnych z zatwierdzonym przez 

Zleceniodawcę planem zajęć oraz w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę. 

2. Lista uczestników zostanie dostarczona Zleceniobiorcy najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

prowadzenia zajęć.  

 

Prawa i obowiązki Stron 

§ 3. 

W wykonaniu niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do: 

1. Ścisłego przestrzegania godzin zajęć, czasu, przerw, terminów i systemu ocen wprowadzonego 

przez Zleceniodawcę. W przypadku niemożności odbycia zajęć Zleceniobiorca zobowiązuje się 

powiadomić Zleceniodawcę na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zajęć o 

przyczynach nieobecności. 

2. Prowadzenia dokumentacji zajęć w postaci dziennika zajęć, w tym sprawdzania obecności 

uczestników, systematycznego uzupełniania tematyki prowadzonych zajęć. Dokumentacja po 

zakończeniu zajęć powinna być przekazana niezwłocznie Zleceniodawcy.  

3. W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć wyłączenie osoby umieszczone na liście 

uczestników. Obowiązek kontrolowania obecności wskazanych przez Zleceniodawcę uczestników 

kursu spoczywa na Zleceniobiorcy. 

§ 4. 

1. Termin zawiadomienia, o którym mowa w § 3 pkt. 1. nie jest wymagany w sytuacjach losowych 

niemożliwych do przewidzenia.  
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2. W takich sytuacjach Zleceniobiorca jest obowiązany niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę 

o przyczynach nieobecności telefonicznie i pisemnie. 

§ 5. 

1. Zleceniobiorca będzie świadczyć usługi z należytą starannością i rzetelnością, zgodnie                                             

z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego rodzaju usług. 

§ 6. 

Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

1) wypłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia na warunkach określonych niniejsząUmową na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury przez Zleceniobiorcę. 

2) Zapewnienia sprzętu i warunków do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szczególności sali, 

krzeseł, stolików, rzutnika, projektora, ekranu, tablicy, komputerów, sprzętu audio-video oraz 

materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. 

§ 7. 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do hospitowania zajęć, a także do przeprowadzenia oceny 

prowadzenia zajęć w oparciu o wyniki ankiety uczestników.  

2. Zleceniobiorca w trakcie trwania zajęć ponosi odpowiedzialność za sprzęt używany w trakcie 

zajęć. 

 

Warunki wynagrodzenia Zleceniobiorcy 

§ 8. 

1. Za przeprowadzone zajęcia  Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………… zł 

(słownie: ……………….. zł 00/100) za godzinę dydaktyczną zajęć.  Podstawą do wypłaty jest  

przekazany skrypt dla uczniów oraz wystawiony przez Zleceniobiorcę rachunek lub faktura. 

2. Wypłata wynagrodzenia będzie następować w terminie 60 dni od daty złożenia u Zleceniodawcy 

prawidłowo wypełnionego i podpisanego rachunku z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Wypłata będzie dokonywana poleceniem przelewu na konto wskazane przez Zleceniobiorcę z 

zastrzeżeniem ust. 5. 

§ 9. 

Stawka wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, jest stawką brutto i od niej będą 

potrącone obowiązkowe opłaty wynikające z Prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych. 

Kary umowne 

§  10. 

1. Jeżeli Zleceniobiorca odstąpi od niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy 

zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100). 

2. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w § 3 pkt. 1, Zleceniobiorca zapłaci 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100). 

3. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszych paragrafie Zleceniodawca może 

dochodzić od Zleceniobiorcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego.  



  
          
 
 

 
 

 

Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 12. 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy, a nie nadające się do rozwiązania na 

drodze polubownych negocjacji, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 13. 

Jakiekolwiek zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 14. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 15. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zleceniobiorcy i dwa dla 

Zleceniodawcy. 

 

 

ZLECENIOBIORCA 

……………………………………… 

ZLECENIODAWCA 

……………………………………… 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

………………… 

……………….. 

Nazwa oferenta 

 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

 

          Do 

Zespół Szkół  

w Poniatowej 

ul. Fabryczna 16c 

24-320 Poniatowa 
 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczącego wykonania zamówienia publicznego pod 

nazwą: przeprowadzenie usług szkoleniowych z matematyki dla klas 1, matematyka 

przygotowującej przed maturą, fizyki, chemii, języka angielskiego, przygotowywanie do 

egzaminów zawodowych oraz  zajęcia profilaktyczne, kółko matematyczne, kółko medialne, 

kółko Robot w  projekcie „Równe szanse – lepsze możliwości” Realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego. 

 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia. 

 

2. OFERUJĘ wykonanie całości zadania: przeprowadzenie usług szkoleniowych z 

…………………………………………………………………………………………

………...z wynagrodzeniem w kwocie ............................................................zł 

(podwójne brutto – wraz obciążeniami leżącymi po stronie płatnika) 

słownie...............................................................................................................zł 

(podwójne brutto – wraz obciążeniami leżącymi po stronie płatnika) 

 

3. OFERUJĘ wykonanie całości zadania: przeprowadzenie usług szkoleniowych z 

……………………………………………………………………………………… z 

wynagrodzeniem w kwocie .............................................................................zł 

(podwójne brutto – wraz obciążeniami leżącymi po stronie płatnika) 

słownie............................................................................................................zł 

(podwójne brutto – wraz obciążeniami leżącymi po stronie płatnika). 

 

4. OFERUJĘ wykonanie całości zadania: przeprowadzenie usług szkoleniowych z 

…………………………………………………………………………………………  

z wynagrodzeniem w kwocie ................................................................zł (podwójne 

brutto – wraz obciążeniami leżącymi po stronie płatnika) 

słownie............................................................................................................zł  

(podwójne brutto – wraz obciążeniami leżącymi po stronie płatnika). 
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5. OFERUJĘ wykonywanie w całości zadania samodzielnie stanowiącej przedmiot 

umowy w terminie: 

 – od daty podpisania umowy do 30.06.2014 r. 
 

6. OŚWIADCZAM, że cena podana w pkt 2 zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 

7. OŚWIADCZAM, iż podana cena przez cały okres realizacji zamówienia nie ulegnie 

podwyższeniu a pozostałe parametry nie ulegną zmianie na niekorzyść 

Zamawiającego. 

 

8. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 

i zasadami  postępowania. 

 

9. OŚWIADCZAM, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące 

zmiany sytuacji przedstawionej w moich dokumentach załączonych do oferty 

natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.  

 

10. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am się z wzorem umowy, określonym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz innymi dokumentami 

przetargowymi i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 Dnia 

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

 

 

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

(nazwa i adres oferenta) 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nazwa oferenta,  

 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na: 

 
przeprowadzenie usług szkoleniowych z matematyki dla klas I, matematyki przygotowującej do matury, 

fizyki, chemii, języka angielskiego, zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych zajęcia 

pozalekcyjne – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, kółko matematyczne, kółko medialne oraz kółko 

mechatroniczne Robot* 

 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) tzn.: 

 

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadam wiedzę i doświadczenie; 

c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

 

Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia (art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

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

 

 

 

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

                                                                       Data i podpis wykonawcy 
i
 

                                                 
i
 Zaznaczyć właściwe 
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