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Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

przeprowadzenie usług szkoleniowych z matematyki dla klas I, matematyki przygotowywującej 
do matury, fizyki, chemii, języka angielskiego, zajęcia przygotowywujące do egzaminów 
zawodowych zajęcia pozalekcyjne – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, kółko matematyczne, 
kółko medialne oraz kółko Robot w projekcie „Równe szanse – lepsze jutro” 

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
 

.umer ogłoszenia: 2/P./2012; data zamieszczenia: 22.08.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 1) .AZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych w Poniatowej, ul. Fabryczna 16c 
      tel. (081) 820 56 24  

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zst.poniatowa.pl 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIE.IA 

II.1) OKREŚLE.IE PRZEDMIOTU ZAMÓWIE.IA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie usług szkoleniowych 
z matematyki dla klas I, matematyki przygotowywującej do matury, fizyki, chemii, języka 
angielskiego, zajęcia przygotowywujące do egzaminów zawodowych zajęcia pozalekcyjne – radzenie 
sobie z trudnymi sytuacjami, kółko matematyczne, kółko medialne oraz kółko Robot w projekcie 
 „Równe szanse – lepsze jutro” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowych z matematyki dla klas I, matematyki 
przygotowywującej do matury, fizyki, chemii, języka angielskiego, zajęcia przygotowywujące do 
egzaminów zawodowych zajęcia pozalekcyjne – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, kółko 
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matematyczne, kółko medialne oraz kółko Robot w projekcie „Równe szanse – lepsze jutro” 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
80000000- 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
80310000- 0 usługi edukacji młodzieży, 
80530000- 8 usługi szkolenia zawodowego, 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się zawarcie umowy ramowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWA.IA ZAMÓWIE.IA LUB TERMI. WYKO.A.IA: Zakończenie: 

30.06.2014. 

SEKCJA III: I.FORMACJE O CHARAKTERZE PRAW.YM, EKO.OMICZ.YM, 

FI.A.SOWYM I TECH.ICZ.YM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 0 pln 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARU.KI UDZIAŁU W POSTĘPOWA.IU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKO.YWA.IA OCE.Y SPEŁ.IA.IA TYCH WARU.KÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• - W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada uprawnienia 

pedagogiczne. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać, iż wykonywał lub 

wykonuje usługi podobne do przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

SIWZ dla poszczególnego zadania. 

III.4) I.FORMACJA O OŚWIADCZE.IACH LUB DOKUME.TACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKO.AWCY W CELU POTWIERDZE.IA 

SPEŁ.IA.IA WARU.KÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWA.IU ORAZ 

.IEPODLEGA.IA WYKLUCZE.IU .A PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) 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.  

III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELE.IA ZAMÓWIE.IA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCE.Y OFERT  
 
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (na poszczególne zadania) stosowane 
będzie następujące kryterium:  
 
Kryterium 1: Cena oferty brutto 
 
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 punktów. 
 
Kryterium 2: Doświadczenie w przypadku zadania I-VII,IX 
 

1. Minimum 4 letnie doświadczenie jako nauczyciel zgodnie z wymaganiami ujętymi w 
Załączniku nr 1  -  40 pkt. 

2. Doświadczenie mniejsze niż 4 lata jako nauczyciel zgodnie z wymaganiami ujętymi w 
Załączniku Nr 1 – 0 pkt.  
 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 40 punktów. 
 
Kryterium 2: Doświadczenie w przypadku zadania VIII 
 

1. Minimum 4 letnie doświadczenie jako redaktor gazetki szkolnej zgodnie z wymaganiami 
ujętymi w Załączniku nr 1  -  40 pkt. 

2. Doświadczenie mniejsze niż 4 lata jako nauczyciel zgodnie z wymaganiami ujętymi w 
Załączniku Nr 1 – 0 pkt.  
 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 40 punktów. 
 
 
2. Ocena nastąpi w skali od 0 do 100 pkt. 

 
 
Ilość punktów według powyższego kryterium przyznawana będzie według wzoru:  

 
X/Y x 100=P 

 
gdzie: 
X-cena oferty z najniższą ceną,  
Y- cena oferty ocenianej.  
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę  
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IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIA.A UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuści dokonywanie zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego 

w następującym zakresie i na następujących warunkach: 1) Wszelkie zmiany w umowie 

można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem nieważności. Zmiany 

umowy nie mogą naruszać art. 144 ustawy. 2)W przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku Vat, wynagrodzenie należneWykonawcy podlega zmianie odpowiednio o kwotę 

podatku VAT wynikającą ze zmienionej stawki VAT ,obowiązującej w chwili powstania 

obowiązku podatkowego. 

 

IV.4) I.FORMACJE ADMI.ISTRACYJ.E 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.zst.poniatowa.pl 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 

Szkół Technicznych w Poniatowej, ul. Fabryczna 16c  

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 29.08.2012 godz. 9.30 miejsce Zespół Szkół Technicznych w Poniatowej, ul. 

Fabryczna 16c  

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 
    IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze    

środków Unii Europejskiej: Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Koordynatora   

projektu „Równe szanse – lepsze jutro” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego   

Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
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IV.4.5) Czy przewiduje się 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: tak 
 
IV.4.6) Czy przewiduje się ustanowionego dynamicznego systemu zakupów wraz z 

adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie 

 

IV.4.7) Czy przewiduje się zamówinia uzupelniające, 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. 
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PN/2/2012                                                                                                 Poniatowa 22.08.2012 

 

 

Projekt „Równe szanse – lepsze jutro”  

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 ISTOT�YCH WARU�KÓW ZAMÓWIE�IA (SIWZ) 
 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

przeprowadzenie usług szkoleniowych z matematyki dla klas I, matematyki przygotowywującej do 

matury, fizyki, chemii, języka angielskiego, zajęcia przygotowywujące do egzaminów zawodowych 

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

oraz kółko Robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zespół Szkół Technicznych 
ul. Fabryczna 16c 
24-320 Poniatowa 
tel. fax (081) 820 56 24 
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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 200 000 EURO. 

 

 

3) Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć szkoleniowych 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, 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy I, 

matematyki przygotowywujące do matury, fizyki, chemii, języka angielskiego, zajęcia 

przygotowywujące do egzaminów zawodowych oraz zajęcia pozalekcyjne – radzenie sobie z trudnymi 

sytuacjami, kółko matematyczne, kółko medialne oraz kółko Robot. 

 

Część I – Zajęcia z języka angielskiego 

Szczegółowy opis zamówienia określony został w załączniku nr 1a do SIWZ. 

 

Część II – Zajęcia z matematyki dla klasy I oraz dla klas przedmaturalnych. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1b do SIWZ. 

 

Część III – Zajęcia z fizyki.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1c do SIWZ. 

 

Część IV – Zajęcia z chemii 

Szczegółowy opis zamówienia określony został w załączniku nr 1d do SIWZ. 

 

Część V – Zajęcia przygotowywujące do egzaminów zawodowych dla klas IV. 

Szczegółowy opis zamówienia określony został w załączniku nr 1e do SIWZ 

 

Część VI – Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, 

walka ze stresem. 

Szczegółowy opis zamówienia określony został w załączniku nr 1f do SIWZ 
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Część VII – Zajęcia pozalekcyjne, Kółko matematyczne. 

Szczegółowy opis zamówienia określony został w załączniku nr 1g do SIWZ 

 

Część VIII – Zajęcia pozalekcyjne, Kółko medialne. 

Szczegółowy opis zamówienia określony został w załączniku nr 1h do SIWZ 

 

Część IX – Zajęcia pozalekcyjne, Kółko Robot. 

Szczegółowy opis zamówienia określony został w załączniku nr 1i do SIWZ 

 

 

4) Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5) Termin wykonania zamówienia. 
 
Od dnia podpisania umowy do 30.06.2014. 
Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przez Zamawiającego. 

 

6) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać  

wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 

1) Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie 

oświadczeń. 

 

2) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą brać udział                                    

w postępowaniu, pod warunkiem osobistego  wykonywania zadań. W szczególności osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie może zlecić przeprowadzenia zajęć oraz 

innych czynności ustalonych w treści umowy osobie trzeciej. Wymóg wprowadzenia takiego 

zapisu jest podyktowany zastosowaniem interpretacji w ramach realizacji projektów 

współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS program POKL. 

 

3) Wykształcenie wyższe. 

 

4) Posiadający przygotowanie pedagogiczne. 

 

5) Umiejętność pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się. 

 

6) Umiejętność dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia. 

 

7) Doświadczenie, szczegółowy opis doświadczenia zawarty został w Załączniku nr 1. 

 

8) Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy. 

 

Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 

złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia. 

 

7) Informacje na temat wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.  
 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (na poszczególne zadania) stosowane będzie 

następujące kryterium:  

 

Kryterium 1: Cena oferty brutto 

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 punktów. 

 

Kryterium 2: Doświadczenie w przypadku zadania I-VII,IX 

 

1. Minimum 4 letnie doświadczenie jako nauczyciel zgodnie z wymaganiami ujętymi w 

Załączniku nr 1  -  40 pkt. 

2. Doświadczenie mniejsze niż 4 lata jako nauczyciel zgodnie z wymaganiami ujętymi w 

Załączniku Nr 1 – 0 pkt.  

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 40 punktów. 

 

Kryterium 2: Doświadczenie w przypadku zadania VIII 

 

1. Minimum 4 letnie doświadczenie jako redaktor gazetki szkolnej zgodnie z wymaganiami 

ujętymi w Załączniku nr 1  -  40 pkt. 

2. Doświadczenie mniejsze niż 4 lata jako nauczyciel zgodnie z wymaganiami ujętymi w 

Załączniku Nr 1 – 0 pkt.  

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 40 punktów. 

 

 

2. Ocena nastąpi w skali od 0 do 100 pkt. 

 
 

Ilość punktów według powyższego kryterium przyznawana będzie według wzoru:  

 
X/Y x 100=P 

 

gdzie: 

X-cena oferty z najniższą ceną,  

Y- cena oferty ocenianej.  

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę  

 

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.  

 

6. Zamawiający poprawia w ofercie:  

 

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek  
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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  

 

7. 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.  

 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

 

a) jest niezgodna z ustawą,  

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3,  

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  

f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,  

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, imię i nazwisko, adres albo miejsce zamieszkania i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 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;  

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.  

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje na stronie 

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

  
9. TERMI� ZWIĄZA�IA OFERTĄ  
 

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu 

terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu 

związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
10. I�FORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ  
 

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.  

 

11. I�FORMACJE O ZAMIARZE USTA�OWIE�IA DY�AMICZ�EGO SYSTEMU 
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRO�Y I�TER�ETOWEJ, �A KTÓREJ BĘDĄ 
ZAMIESZCZA�E DODATKOWE I�FORMACJE DOTYCZĄCE DY�AMICZ�EGO 
SYSTEMU ZAKUPÓW  
 

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.  
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12. I�FORMACJE O PRZEWIDYWA�YM WYBORZE �AJKORZYST�IEJSZEJ OFERTY 
Z ZASTOSOWA�IEM AUKCJI ELEKTRO�ICZ�EJ WRAZ Z ADRESEM STRO�Y 
I�TER�ETOWEJ, �A KTÓREJ BĘDZIE PROWADZO�A AUKCJA ELEKTRO�ICZ�A  
 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania aukcji elektronicznej.  

 
13. I�FORMACJE O PRZEWIDYWA�YCH ZAMÓWIE�IACH UZUPEŁ�IAJĄCYCH, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELE�IE TAKICH ZAMÓWIEŃ.  
 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

14. U�IEWAŻ�IE�IE POSTĘPOWA�IA O UDZIELE�IE ZAMÓWIE�IA, W 
PRZYPADKU �IEPRZYZ�A�IA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU U�II 
EUROPEJSKIEJ ORAZ �IEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 
UDZIELO�EJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁO�KOWSKIE EUROPEJSKIEGO 
POROZUMIE�IA O WOL�YM HA�DLU (EFTA), KTÓRE MIAŁY BYĆ PRZEZ�ACZO�E 
�A SFI�A�SOWA�IE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAMÓWIE�IA:  
 

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienienia postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

15. MIEJSCE I TERMI� SKŁADA�IA OFERT  
 

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

24-320 Poniatowa do dnia 29.08.2012 godz. 9.30. 
 

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

Fabryczna 16c, Poniatowa w dniu 29.08.2012 r. o godz. 10.00. 
 

4. 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). 

 
16. I�FORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWA�IA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKO�AWCAMI.  
 
Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
 
Pani dyr. Alicja Niezgoda 

Tel. 81 82 05 624 

 

17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWA�IA OFERTY: 
 

1. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem 

Wykonawcy oraz zaadresowana według następującego wzoru: 

2.  Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż Polski winien być 

złożony wraz z tłumaczeniem. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.  

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. 

4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

5. Przez poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii 

dokumentu własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” i datą 

jego złożenia. 

6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą 

ofertę. 
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7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 

wymagają formy pisemnej. 

  Kopertę należy odpowiednio opisać „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”. Koperty oznaczone     

„Zmianą oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i  

po potwierdzeniu poprawności dokonywania zmian dołączone zostaną do oferty. Koperty 

oznaczone „Wycofanie oferty” otwierane będą w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, oferty wycofane 

nie będą uczestniczyć w czynności otwarcia ofert. 

8. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż 1 część. 

9. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 

zamówienia. 

11.    Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a) Oferta złożona na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 

podpisany przez Wykonawcę, 

b) Dokumenty, o których mowa w dziale 6 SIWZ, 

12. Strony oferty powinny być ze sobą trwale złączone, 

13. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

15. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. 

 

18.  ISTOT�E DLA STRO� POSTA�OWIE�IA, KTÓRE ZOSTA�Ą WPROWADZO�E DO 
TREŚCI ZAWIERA�EJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIE�IA PUBLICZ�EGO 
 

1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminów realizacji usługi 

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. ŚRODKI OCHRO�Y PRAW�EJ 
 
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 dziale 

VI ustawy PZP. 

 
20. I�FORMACJE O ZAMIESZCZE�IU OGŁOSZE�IA W BIULETY�IE ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZ�YCH  
 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 22.08.2012. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez nauczycieli usługi szkoleniowej w 

ramach projektu „Równe szanse – lepsze możliwości”, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w następującym podziale: 

 

a) Zajęcia z języka angielskiego dla 25 osób- zostaną utworzone 4 grupy, zajęcia 

odbywać się będą 1-2 godziny tygodniowo, dla grupy łącznie 15 godzin . Godzina 

45 minut.  

                      

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby posiadające:    

 

- dyplom potwierdzający stopień biegłości języka angielskiego First Certificate In 

English,  

- świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogicznych,  

- mające co najmniej 4 letnie doświadczenie jako Nauczyciel języka angielskiego, 

- doświadczenie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć z uczniami, 

- znające środowisko lokalne i posiadający doświadczenie we współpracy w danej 

społeczności. 

Do prawidlowego wykoniania tego zadania Zleceniodawca zatrudni 3 osoby. 

 

b) Zajęcia z matematyki – dla klasy  1, 20 osób zostaną utworzone 3 grupy, zajęcia 

odbywać się będą 1-2 godziny tygodniowo, łącznie dla grupy 15 godzin. Godzina 

45 minut. 

Zajęcia z matematyki dla klas przedmaturalnych -  20 osób , zostaną 

utworzone 3 grupy zajęcia odbywać się będą 1-2 godziny tygodniowo, łącznie dla 

grupy 30 godzin. Godzina 45 minut. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby posiadające:   

 

-mające co najmniej 4 letnie doświadczenie jako Nauczyciel Matematyki, 

-świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, 

-egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki, 

- posiadające doświadczenie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć z uczniami , 

-znające środowisko lokalne i posiadający doświadczenie we współpracy w danej 

społeczności, 

-posiadające doświadczenie jako członek komisji na egzaminach maturalnych. 
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c) Zajęcia z fizyki - 8 osób, zajęcia odbywać się będą 1-2 godziny tygodniowo, 

łącznie 15. Godzina 45 minut. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby posiadające:  

 

-mające co najmniej 4 letnie doświadczenie jako Nauczyciel Fizyki, 

-świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, 

- posiadające doświadczenie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć z uczniami , 

-znające środowisko lokalne i posiadający doświadczenie we współpracy w danej 

społeczności, 

 

d) Zajęcia wyrównawcze z Chemii – 8 osób, zajęcia odbywać się będą 1-2 godziny 

tygodniowo, łącznie 15 godzin. Godzina 45 minut. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby posiadające:  

 

- co najmniej 4 letnie doświadczenie jako Nauczyciel Chemii , 

-świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, 

- posiadające doświadczenie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć z uczniami , 

-znające środowisko lokalne i posiadający doświadczenie we współpracy w danej 

społeczności, 

 

e) Zajęcia przygotowywujace do egzaminów zawodowych – dla klasy IV, 24 

uczestników, zostaną utworzone 3 grupy, zajęcia odbywać się będą 1-2 godziny 

tygodniowo, łącznie 30 godzin dla grupy. Godzina 45 minut. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby posiadające:  

 

- co najmniej 4 letnie doświadczenie jako Nauczyciel przedmiotów zawodowych, 

- doświadczenie w prowadzeniu konsultacji przedmiotowych , 

- świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, 

- posiadające doświadczenie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć z uczniami , 

 - znające środowisko lokalne i posiadający doświadczenie we współpracy w danej 

społeczności. 

 

f) Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania (radzenie sobie z trudnymi 

sytuacjami, rozwiązywanie problemów walka ze stresem, komunikacja 

interpersonalna). 15 uczestników, 15 godzin. Dodatkowo w ramach w/w zajęć 

będą zajęcia na basanie 1 godzina tygodniowo w sumie 15 godzin w ciągu roku. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby posiadające:  

 

-co najmniej 4 letnie doświadczenie jako Pedagog szkolny, 

-świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, 

- posiadające doświadczenie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć z młodzieżą , 

-znające środowisko lokalne i posiadający doświadczenie we współpracy w danej 

społeczności. 
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g) Zajęcia pozalekcyjne – Kółko matematyczne 12 uczestników, w sumie 30 

godzin. Godzina 45 minut. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby posiadające:   

 

-mające co najmniej 4 letnie doświadczenie jako Nauczyciel Matematyki, 

-świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, 

-egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki, 

- posiadające doświadczenie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć z uczniami, 

-znające środowisko lokalne i posiadający doświadczenie we współpracy w danej                                       

społeczności, 

-posiadające doświadczenie jako członek komisji na egzaminach maturalnych. 

 

h) Zajęcia pozalekcyjne – Kółko medialne 12 uczestników, w sumie 30 godzin 

(godzina 45 minut). Zajęcia mają na celu rozwijania zainteresowań związanych z 

dziennikarstwem, filmem oraz chęć przygotowywania materiałów do wydawania 

szkolnej gazetki przez uczniów. W ramach zajęć organizowane będą wyjazdy 

edukacyjne do radia i TV w Lublinie oraz w Warszawie. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby posiadające:   

 

- świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, 

- doświadczenie minimum 4 letnie w redagowaniu gazetki szkolnej,  

- posiadający umiejętność prowadzenia stron www, 

- posiadające doświadczenie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć z uczniami, 

- posiadający doświadczenie we współpracy z mediami. 

 

i) Kółko Robot – 10 uczestników, 15 godzin (godzina 45 minut). Zajęcia mają na 

celu pogłębić wiedzę techniczną oraz elekroniczną.  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby posiadające:   

 

- co najmniej 4 letnie doświadczenie jako przedmiotów zawodowych 

elektronicznych oraz informatycznych, 

-świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, 

- posiadające doświadczenie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć z uczniami. 

 

W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się także do: 

 

1. Opracowania szczegółowego harmonogramu i programu zajęć oraz przedłożenia go do 

zaakceptowania Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

2. Wykonawca przygotowuje skrypt dla uczestników. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
………………… 

……………….. 

Nazwa oferenta 

 

 

 

OFERTA WYKO�AWCY 
 

 

          Do 

Zespół Szkół Technicznych  
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 języka angielskiego, matematyki, biologii, 

informatyki dla klas 1, język angielski, matematyka, biologia przed maturą oraz zajęcia 

rozwijające zainteresowania Koło dyskusyjne „Spotkania ze sztuką” w  projekcie „Równe 

szanse – lepsze jutro” 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 (brutto) 

słownie...............................................................................................................zł(brutto) 

 

3. OFERUJĘ wykonanie całości zadania: przeprowadzenie usług szkoleniowych z 

……………………………………………………………………………………… z 

wynagrodzeniem w kwocie .............................................................................zł (brutto) 

słownie............................................................................................................zł (brutto). 

 

4. OFERUJĘ wykonanie całości zadania: przeprowadzenie usług szkoleniowych z 

…………………………………………………………………………………………  

z wynagrodzeniem w kwocie ................................................................zł (brutto) 

słownie............................................................................................................zł  (brutto). 

 
5. OFERUJĘ wykonywanie w całości zadania samodzielnie stanowiącej przedmiot 

umowy w terminie: 

 – od daty podpisania umowy do 30.06.2014 r. 
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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 

�azwa oferenta,  

 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na: 

 

przeprowadzenie usług szkoleniowych z języka angielskiego, matematyki, biologii, informatyki 

dla klas 1, język angielski, matematyka, biologia przed maturą oraz zajęcia rozwijające 

zainteresowania Koło dyskusyjne „Spotkania ze sztuką”*. 

 

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 



  

          

 

 

 

 

 

Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

UMOWA  ZLECE�IE  nr ……./2012 

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

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

reprezentowanym przez  Alicję �iezgodę – 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 Technicznych 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. Przygotowania i przekazania skryptu oraz konspektu z zajęć na co najmniej 3 dni przed 
planowanym terminem zajęć 

3. Prowadzenia dokumentacji zajęć w postaci dziennika zajęć, w tym sprawdzania obecności 
uczestników, systematycznego uzupełniania tematyki prowadzonych zajęć. Dokumentacja po 
zakończeniu kursu powinna być przekazana niezwłocznie Zleceniodawcy.  

4. Zajęcia powinny kończyć się zaliczeniem jeżeli jest to przewidziane w projekcie. W związku  
z powyższym Zleceniobiorca zobowiązany jest do przygotowania pytań i zadań praktycznych na 
zaliczenie. 

5. W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć wyłączenie osoby umieszczone na liście 
uczestników. Obowiązek kontrolowania obecności wskazanych przez Zleceniodawcę uczestników 
kursu spoczywa na Zleceniobiorcy. 

§ 4. 
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1. Termin zawiadomienia, o którym mowa w § 3 pkt. 1. nie jest wymagany w sytuacjach losowych 
niemożliwych do przewidzenia.  

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. 

2. Zleceniobiorca będzie wykonywał przedmiot niniejszej Umowy jako osoba fizyczna samodzielnie, 
w szczególności nie może zlecić przeprowadzenia zajęć, wymienionych w § 1 Umowy, osobie 
trzeciej. 

 

§ 6. 

Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

1) wypłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia na warunkach określonych niniejszą Umową. 
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  
przekazanie materiałów dla słuchaczy, przekazany skrypt oraz wystawiony przez Zleceniobiorcę 
rachunek. 

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. 

4. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie przygotuje materiałów do zajęć lub nie poprowadzi 
wymaganej dokumentacji zajęć – skrypt (lub jest ona niepełna, albo nieprawidłowo prowadzona), 
wypłata należności może zostać zawieszona w całości lub częściowo do czasu uzupełnienia braków 
w dokumentacji. 

 

§ 9. 

Stawka wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, jest stawką brutto i od niej będzie 
potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 
lipca 1991 roku o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) 
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a także składka na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, o ile w przypadku Zleceniobiorcy taki 
obowiązek występuje. 

Odpowiedzialność wobec osób trzecich  

§ 10. 

1. Odpowiedzialność za ewentualną szkodę wyrządzoną osobom trzecim przez Zleceniobiorcę 
bezpośrednio przy   wykonywaniu powierzonych mu czynności ponosi Zleceniodawca. 
2. Odpowiedzialność Zleceniodawcy, o której mowa w ust. 1 jest oparta na zasadzie winy w wyborze, 
zgodnie z art. 429 kodeksu cywilnego. 
3. W przypadku konieczności naprawienia przez Zleceniodawcę szkody, o której mowa w ust. 1, 
Zleceniodawca może skierować roszczenie regresowe przeciwko Zleceniobiorcy, zgodnie z ogólnymi 
zasadami przewidzianymi w kodeksie cywilnym. 

Kary umowne 

§  11. 

1. W przypadku powstania zwłoki w terminowym wykonaniu zlecenia Zleceniobiorca zapłaci 
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,05% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli Zleceniobiorca odstąpi od niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy 
zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100). 

3. 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). 

4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszych paragrafie Zleceniodawca może 
dochodzić od Zleceniobiorcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego.  

 

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.  
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§ 15. 

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

 

 

ZLECE�IOBIORCA 

……………………………………… 

ZLECE�IODAWCA 

……………………………………… 
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