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I. Nazwa i adres zamawiającego 
 GMINA  SULIKÓW  
 ul. Dworcowa 5 
 59-975 Sulików 
 Tel. 75 7787288 
 Fax. 75 7756922 
 e-mail: ug@sulikow.pl  
 adres internetowy: www.bip.sulikow.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Przetarg nieograniczony 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach  
projektu „Każde dziecko potrafi…” – Indywidualizacja w procesie nauczania i  wychowania 
uczniów klas I – III szkoły podstawowej  od 01.09.2011 do 31.03.2013r. Zajęcia odbywać się 
będą w szkołach wskazanych w poszczególnych zadaniach i opisanych specjalnościach. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Część nr 1 zadanie I.1 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 60 godzin 22  
uczniów. 
Część nr 2 zadanie I. 2 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60 h 20 
uczniów. 
Część nr 3 zadanie I. 3 -  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 60 godzin 12 uczniów. 
Część nr 4 zadanie I. 4 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 90 godzin 56 uczniów. 
Część nr 5 zadanie II. 1 - Szkoła Podstawowa w Biernej 
 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 60 godzin  
uczniów 12.  
Część nr 6 zadanie II. 2 – Szkoła Podstawowa w Biernej 
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60  
godzin 8 uczniów. 
Część nr 7 zadanie II. 3 – Szkoła Podstawowa w Biernej 
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 60 godzin 10 uczniów. 
Część nr 8 zadanie III. 1 – Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 60 godzin 12 
uczniów. 
Część nr 9 zadanie III 2 – Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60  
godzin 10 uczniów 
Część nr 10 zadanie III 3 – Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych 60 godzin 8 uczniów. 
 



Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się w  szkołach podstawowych wskazanych w 
poszczególnych  zadaniach w salach dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć. 
W ramach umowy Wykonawca oprócz prowadzenia zajęć jest zobowiązany prowadzić 
dokumentację związaną z zajęciami, tj. listy obecności, dzienniki, itp. Jak również jest 
zobowiązany opracować plan i program zajęć, a także sprawować opiekę nad uczniami. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia i analizy wstępnych i końcowych 
testów kompetencji dla grupy  uczniów objętych zajęciami dydaktycznymi. 
 
Opis według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
80.00.00.00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 
IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający przewidział 10 części. 
 
V. Termin wykonania zamówienia  
Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.09.2011r. do 31.03.2013r. 
 
VI. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp, 
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące 
wykształcenia: 
Zadanie nr 1.1. nr 1.2. nr 1.3. – wykształcenie wyższe magisterski z przygotowaniem 
pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach I – III 
Zadanie nr 1.4. – wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. 
Zadanie nr 2.1. nr 2.2. nr 2.3. – wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach I – III 
Zadanie nr 3.1. nr 3.2. nr 3.3. – wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach I – III 
c) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana 
zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła 
spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych do oferty oświadczeń lub dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia. 
3.Zaoferowanie przedmiotu zamówienia nie spełniającego wymogów określonych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. 
 
VII. Wykaz o świadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówieni, zamawiający żąda od wykonawców złożenia wraz z ofertą 
następujących dokumentów: 



a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1do SIWZ 
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ 
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ 
oraz  oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 6 
do SIWZ 
 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części. 
2.Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, trwałą i czytelną 
techniką. 
3. Treść oferty musi być zgodna z SIWZ. 
4.Ofertę podpisuje osoba, która jest upoważniona w dokumentach rejestrowych do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inna osobę/y 
wykonawca musi załączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z 
innych dokumentów załączonych do ofert. Podpisy na ofercie powinny być czytelne lub 
opatrzone imienna pieczątką. 
5.Miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez 
siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji. 
6. Dokumenty wchodzące w skład ofert nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 
7. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach.  
Na kopercie zewnętrznej powinny  widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące 
oznaczenie: Oferta na ” INDYWIDUALIZACJ Ę PROCESU NAUCZANIA” oraz  
Nie otwierać przed 02 września do godziny 10.00 
Na kopercie wewnętrznej oprócz opisu jw. Należy podać nazwę i adres Wykonawcy. 
8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. 
 
IX. Miejsce oraz termin składania  
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 
Urząd Gminy Sulików 
ul. Dworcowa 5  
59-975 Sulików 
Nie później niż do dnia 02 września 2011do godz. 9.50 
Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 
siedziby. 
X. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 
Urząd Gminy Sulików 
ul. Dworcowa 5  
59-975 Sulików 
 – w dniu 02 września 2011 o godz. 10.00 
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert, na którym odczytane zostaną 
nazwa i adres Wykonawcy, a także informacje dotyczące: kwoty jaka Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizacje  zamówienia, oferowaną cenę, warunki płatności oraz termin 
wykonania zamówienia i warunki gwarancji. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy 
otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy protokół otwarcia , na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 
 
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie pisemnej na adres 



Urząd Gminy Sulików 
Ul. Dworcowa 5  
59-975 Sulików 
2. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem 
– każda ze stronna żądanie drugiej potwierdza fakt jego otrzymania. 
3.Osoba uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest 
Dariusz Mulko – podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 
tel: (75) 7787613 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 
 
XII. Termin zwi ązania ofertą  
1. Termin związania oferta wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XIII. Wymagania dotyczące wadium 
Wadium – nie wymagane 
 
XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia ( dla każdej części ) należy podać w formularzu 
oferty  i wynika ona z następującego wyliczenia: 
Stawka godzinowa brutto……zł x ilość …….godzin (przypadających na daną część) = 
cena ofertowa części nr..... …..zł 
Cena zawiera wszystkie zobowiązania wraz z podatkiem VAT i musi być podana w złotych 
polskich cyfrowo i słownie. 
 
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował kryteriami: 
a) cena – 100% 
 
           najniższa cena oferty 
  C =…………………………. x 100 
          Cena oferty badanej 
 
Zamawiający udziela zamówienia temu Wykonawcy , który przedstawił najniższą cenę za 
realizację zamówienia            
 
XVI. Informacje o formalno ściach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy 
1. Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego  w 
terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia nich ponownego badania i oceny. 
 
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane w tym postępowaniu 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 



Wykonawca, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy (art.170-198) 
 
XIX. Zał ączniki do SIWZ 
1. Załącznik nr1- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.22.1. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
3. Załącznik nr 3 - Formularz oferty. 
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy zlecenia. 
5. Załącznik nr 5 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i doświadczeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulików, dnia 24.08.2011r.                                                Zatwierdził:……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           
                               Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego 

  
                                                                                                            Załącznik nr1 do SIWZ  
  
 
 
 
…………………………… 
               Pieczęć wykonawcy 

 
 
 
       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego                                                    
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: 
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu „Każde dziecko potrafi…”-      
Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 
 
 
/Imię i nazwisko/ ………………………………………………………………………………. 

Zamieszkały/adres/…………………………………………………………………………….. 

Reprezentujący firmę/nazwa firmy/(jeżeli dotyczy)…………………………………………… 

Jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze………………………………………. 

 

Oświadczam że: 

Spełniam warunki określone w art.22 ust. 1pkt 1-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. u z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
 
 

 

…………….,dn.…………………                                     …………………………………… 
                                                                                             Podpis osoby uprawnionej do składania  
                                                                                                                                               oświadczeń w imieniu wykonawcy 

                                                                          
                                                  

 

 

        

        

        



                                                                         
                 
                 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

                                                                                                                                                               Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
……………………………….. 
                     Pieczęć wykonawcy 

 
 
 
 
                 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 
Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego                                                   
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: 
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu „Każde dziecko potrafi…”-      
Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 
 
 
/Imię i nazwisko/ ………………………………………………………………………………. 

Zamieszkały/adres/…………………………………………………………………………….. 

Reprezentujący firmę/nazwa firmy/(jeżeli dotyczy)…………………………………………… 

Jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze………………………………………. 

 

Oświadczam, że: 
 
Brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o którym mowa w art. 24. 1 pkt. ustawy z dnia 29 stycznia 2010r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
 
 
 

…………….,dn.…………………                                     …………………………………… 
                                                                                             Podpis osoby uprawnionej do składania  
                                                                                                                                               oświadczeń w imieniu wykonawcy 

                                                                          
                                                  

 

 
 
 



                                                                         
 
                  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

                                                                                                                                                                   Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
                                       Formularz ofertowy 
               W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu „Każde dziecko potrafi…”-      
Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej od 01.09.2011 do 
31.03.2013. 
 

Ofertę przetargową składa: 

Nazwa i adres wykonawcy 

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

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

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

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

Nr tel. ……………………………                                  Nr faksu……………………………… 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia Część nr ………………………………….. 

2. Cena oferty brutto za w/w część nr ……………………..przedmiotu zamówienia 

Wynosi …………………zł 

Słownie……………………………….zł 

Powyższa kwota wyniku następuje z wyliczenia ; 

Stawka godzinowa……..(brutto) x ilość godzin………………= kwota …………….zł brutto 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2013r. 

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z dokumentami przetargowymi i nie wnoszę 

zastrzeżeń do wzoru umowy. 

5.W przypadku wybrania niniejszej ofert do realizacji zobowiązuję się do podpisania umowy 

w terminie wskazanym przez Wykonawcę.   

 

 

………............dnia……………………                                    ………………………………… 
                                                                                                   podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

                              
                                                                                                    



                                                                         
 
                  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

                                                                                                                               Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
                                           Umowa zlecenie nr…../2011r 
 
Zawarta w dniu ……………r. w ...............................pomiędzy Gminą Sulików z siedzibą ul. 
Dworcowa 5 59-975 Sulików reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy Sulików- Roberta Starzyńskiego 
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Maciszek 
zwanym dalej „Zleceniodawcą”  
a 

Panem/nią…………………………zamieszkałym/ą w ……………….ul……………………... 
Legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i nr ………………., PESEL………………… 
lub firmą …………………, z siedzibą w ……………………….ul…………………………… 
wpisana do ……………………….pod nr……………………………, reprezentowana przez 
………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, o następującej treści: 
                                                               
                                                                 § 1 
Zleceniodawca zleca , a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania  czynności 
związanych z realizacją projektu; nr umowy ………………”Każde dziecko potrafi…” w 
zakresie Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III – szkoły 
podstawowej od 01.09.2011r. do 31.03.2013r. w Szkole Podstawowej …………………., 
nazwa zajęć…………………………………………………., 
zgodnie z załącznikiem do umowy. 
 
                                                                 § 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należyta 
staranność i dbałość o interesy Zleceniodawcy. 
2. Zleceniobiorca przy wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczestników zajęć edukacyjnych. 
 
                                                                § 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia……………do dnia……………………. 
2. Strony ustalają stawkę w kwocie …… zł brutto za 1 godzinę lekcyjną przeprowadzonych 
zajęć, łącznie wynagrodzenie wynosi ……………..zł brutto. 
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w łącznym wymiarze…… 
godzin lekcyjnych, w ramach Projektu. 
4. Wynagrodzenie będzie realizowane z konta Zleceniodawcy w formie przelewu na rachunek 
Zleceniobiorcy. 
5. Od wynagrodzenia zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składki na 
ubezpieczenie społeczne. 



6. Płatności realizowane będą miesięcznie po zrealizowaniu zajęć. 
7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie niniejsza umowa lub rachunek z potwierdzeniem 
wykonania czynności przez Zleceniobiorcę. 
8.Potwierdzenia należytego wykonania umowy dokona dyrektor szkoły, w której prowadzone 
będą zajęcia. 
 
                                                               § 4 
W przypadku niemożności wykonania przedmiotu umowy (choroba lub inne zdarzenie 
losowe), Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
Zleceniodawcę. 
 
                                                             § 6 
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej. 
 
                                                             § 7 
Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 
projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm) 
 
                                                             § 8 
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
 
                                                             § 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą  przez właściwy sąd. 
 
                                                            § 10 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy, 
trzy dla Zleceniodawcy. 
 
 
 
                                                            
    
 
……………………………………..                                     …………………………………… 
                       Zleceniodawca                                                                                           Zleceniobiorca 
                                                                 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   Załącznik nr 1 do umowy nr ……./2011 zawartej w dniu…………………… 
 
Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności związane do realizacji projektu  
„Każde dziecko potrafi….” (nr umowy……………..) w zakresie Indywidualizacji procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

1. Opracowanie planu pracy zajęć pozalekcyjnych i przedstawienie do akceptacji 
dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu. 

2. Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych ( zgodnie z projektem i harmonogramem), w 
terminie maksymalnym do 31.03.2013r. 

3. Dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w dzienniku zajęć. 
4. Informowanie dyrektora o wynikach i osiągnięciach uczniów. 
5. Ponoszenie odpowiedzialności materialne za powierzone mienie. 
6. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestniczącym w zajęciach dzieciom. 
7.  Przestrzeganie regulaminu pracowni, w której prowadzone są zajęcia. 
 
 
 
 

 
…………………………….                                                        ……………………………. 
               Zleceniodawca                                                                                                    Zleceniobiorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
                    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

                                                                                                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
.......................................... 
………………………….. 
………………………….. 
     Pieczęć, nazwa , dokładny adres 
      wykonawcy /wykonawców 
 
 
 
 
 

                 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 
 
 
Oświadczam, że dysponuję / będę dysponował           
 
            Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, 

wykształcenie niezbędne do wykonania  
 zamówienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  
 
 
 
 
                                                                         ................................................... 
                                                                              Data i podpis Wykonawcy/ Wykonawców 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
                       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

                                                                                                                                          Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
( imię i nazwisko wykonawcy 
.......................................................................................................................................................
( adres zamieszkania ) 
………………………………………………………………………………………………….. 
(tel/fax adres) 
 
 
 
 
                                               OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   ................................................................... 
                                                                              Data i podpis Wykonawcy 


