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I. Nazwa i adres zamawiającego 
 Gmina Sulików 
 ul. Dworcowa 5 
 59-975 Sulików 
 Tel/fax  75 77 87 288/ 75 77 56 922 
 e-mail: ug@sulikow.pl  
 adres internetowy: www.sulikow.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Przetarg nieograniczony 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach  
projektu „Otwórzmy się na świat” realizowanym w okresie od podpisania umowy do 
30.06.2014r. Zajęcia odbywać się będą w szkołach wskazanych w poszczególnych częściach i 
opisanych specjalnościach. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Część nr 1  - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie  
 Zajęcia terapii pedagogicznej – 60 godzin (rok szkolny 2012/2013 -30h, 2013/1014 – 30h) 
Część nr 2  - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
 Zajęcia socjoterapii – 60 godzin (rok szkolny 2012/2013 – 30h, 2013/2014 – 30h) 
Część nr 3  -  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego -60godzin(rok szkolny 2012/2013-30h, 2013/2014-
30h) 
Część nr 4  - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 60 godzin (rok szkolny 2012/2013–30h, 2013/2014-
30h) 
Część nr 5 -  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego – 90 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 
2013/2014-60h) 
Część nr 6  – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
Zajęcia koła przyrodniczego – 90 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 2013/2014-60h) 
Część nr 7 – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
Zajęcia koła matematycznego – 90 godzin (rok szkolny 2012/2013- 30h, 2013/2014-60h) 
Część nr 8 – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
Zajęcia koła informatycznego z przedsiębiorczością – 60 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 
2013/1014-30h) 
Część nr 9  – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
Zajęcia warsztatów technicznych „Uwaga! Jadę!” – 90 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 
2013/2014-60h) 
Część nr 10  – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 
Zajęcia koła języka angielskiego – 90 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 2013/2014-60h) 
Część nr 11 - Szkoła Podstawowa w Biernej 
Zajęcia terapii pedagogicznej – 60 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 2013/2014-30h) 
Część nr 12 - Szkoła Podstawowa w Biernej 
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego-60 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 2013/2014-
30h) 
Część nr 13 – Szkoła Podstawowa w Biernej 
Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 60 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 2013/2014-
30h) 



 

 

Część nr 14 – Szkoła Podstawowa w Biernej 
Zajęcia koła przyrodniczego – 90 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 2013/2014-60h) 
Część nr 15 – Szkoła Podstawowa w Biernej 
Zajęcia koła matematycznego – 90 godzin (rok szkolny 2012/2013-30, 2013/2014-60h) 
Część nr 16 – Szkoła Podstawowa w Biernej 
Zajęcia koła informatycznego z przedsiębiorczością – 60 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 
2013/2014-30h) 
Część nr 17 – Szkoła Podstawowa w Biernej 
Zajęcia kola języka angielskiego – 90 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 2013/2014-60h) 
Część nr 18 – Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 
Zajęcia terapii pedagogicznej – 60 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 2013/2014-30h) 
Część nr 19 – Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 90 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 
2013/2014-60h) 
Część nr 20 – Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – 90 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 
2013/2014-60h) 
Część nr 21 – Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 
Zajęcia koła przyrodniczego – 90 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 2013/2014-60) 
Część nr 22 – Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 
Zajęcia koła matematycznego ICT – 90 godzin (rok szkolny 2012/2013-30h, 2013/2014-60h) 
 
Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się w szkołach podstawowych wskazanych w 
poszczególnych  częściach w salach dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć. 
W ramach umowy Wykonawca oprócz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych zgodnie z 
harmonogramem jest zobowiązany prowadzić dokumentację projektową związaną z 
zajęciami, w tym m.in: opracować program zajęć, szczegółowe treści zajęć, prowadzić 
dzienniki, listy obecności. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami 
w trakcie zajęć, wyjazdów edukacyjnych, konkursów, olimpiad, festiwali.  
Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia diagnozy wstępnej i po każdym 
semestrze zajęć oraz końcowych testów kompetencji.  
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 22 części. 
 
V. Termin wykonania zamówienia  
Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.06.2014r. 
 
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: 
c) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 



 

 

Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące 
wykształcenia: 
Część 1, 11, 18 – wykształcenie wyższe  z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami 
do prowadzenia terapii pedagogicznej, co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w szkole 
podstawowej 
Część 2- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do 
prowadzenia socjoterapii, co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w szkole podstawowej 
Część 3, 12, 19 – wykształcenie wyższe  z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami 
do nauczania języka polskiego, co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w szkole 
podstawowej 
Część 4, 7, 13, 15, 22 – wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i 
kwalifikacjami do nauczania matematyki, co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w szkole 
podstawowej 
Część 5 – wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do 
nauczania języka niemieckiego, co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w szkole 
podstawowej 
Część 6, 14, 21 –  wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami 
do nauczania przyrody w szkole podstawowej, co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w 
szkole podstawowej 
Część 8, 16 – wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do 
nauczania informatyki, co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w szkole podstawowej 
Część 9 –  wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do 
nauczania techniki, co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w szkole podstawowej 
Część 10, 17, 20 – wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami 
do nauczania języka angielskiego, co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w szkole 
podstawowej. 
Wykonawcy poszczególnych części muszą znać specyfikę i problemy społeczności lokalnej.  
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 
d) dokument stwierdzający staż pracy w szkole podstawowej 
e) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje  
 
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. Oferta 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 ” Otwórzmy się na świat” oraz  
Nie otwierać przed 22 marca 2013r. 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  
ul. Dworcowa 5 
59-975 Sulików 
Nie później niż do dnia 22 marca 2013r  do godz. 09:50 
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  
Ul. Dworcowa 5 
59-975 Sulików 
 w dniu 22 marca 2013r.  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  
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 
W sprawach proceduralnych: Dariusz Mulko podinsp. ds. inwestycji i zamówień publicznych, 
tel. 75 7787613 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  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 nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej z ofert 
2. Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni droga elektroniczna lub na podany  
  numer faksu. 
3. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu 
podpisania umowy. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 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 14.03.2013r.                                                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 „Otwórzmy si ę na 
świat” 
 
 
/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 
 
 

 

…………….,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 „Otwórzmy si ę na 
świat” 
 
 
/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 7590) 
 
 
 

…………….,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 „Otwórzmy si ę na 
świat” w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014r. 
 

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 30.06.2014r. 

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.   

6. Informacja w zakresie grupy kapitałowej 

Informuję, że należę/ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 



 

 

* niewłaściwe skreślić 

W przypadku zaznaczenia słowa „należę” konieczne jest wypełnienie załącznika do 

Formularza ofertowego. 

 

 

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

                              
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         Załącznik do oferty 
 

LISTA  PODMIOTÓW  WCHODZ ĄCYCH W SKŁAD  GRUPY  KAPITAŁOWEJ 
 

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: 
 
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu „Otwórzmy si ę na 
świat” 
 
 

Pełna nazwa podmiotu wchodzącego w 
skład grupy kapitałowej 

Adres  podmiotu 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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



 

 

                                                                         
 
                Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
                                                                                                   Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Sulików, … lutego 2013 

 

Umowa zlecenie nr … / 2013 
 
Zawarta w dniu … lutego 2013r. w Sulikowie 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 Maciaszek 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
 
Panię/Panem…………………………………….. zam. ………………………………………., 
legitymującym się dowodem osobistym ……………………... zwanym dalej „Wykonawcą”  
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ……………………………... 

………………………………………. w ramach Projektu „Otwórzmy się na świat ” sygn. 
POKL.09.01.02-02-113/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz właściwe 
umocowanie do wykonania umowy oraz znane mu są przepisy regulujące właściwe 
wykonanie umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest zatrudniony w …………………………………………….. 
i osiąga wynagrodzenie wyższe od wynagrodzenia minimalnego. 

4. Niniejsza umowa zawarta jest na czas realizacji projektu. Obowiązuje od dnia jej zawarcia 
do 30 czerwca 2014 roku, zgodnie z zawartą z Instytucją Pośredniczącą umową o 
dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-02-113/12. 

5. W ramach zamówienia Wykonawca jako nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne 
…………………………………………...w okresie jego realizacji będzie zobowiązany do:  
a) opracowania programu zajęć pozalekcyjnych, przedłożenie programu do akceptacji 

Koordynatorowi, włączenia programu zajęć pozalekcyjnych do Banku dobrej praktyki, 
b) opracowanie planu pracy zajęć pozalekcyjnych ……………………………………….. 

i przedłożenie do akceptacji Koordynatorowi projektu, 
c) prowadzenia ww. zajęć zgodnie z programem,  
d) prowadzenia ww. zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora, 



 

 

e) niezwłocznego informowania Koordynatora o niemożności przeprowadzenia 
zaplanowanych zajęć pozalekcyjnych, 

f) na bieżąco prowadzenia właściwej dokumentacji realizowanych zajęć pozalekcyjnych 
w wersji papierowej,  

g) udziału w spotkaniach i szkoleniach kadry zarządzającej projektem zgodnie z 
harmonogramem projektu, 

h) przeprowadzenie testów diagnozujących i sprawdzających postęp wiedzy i 
umiejętności uczestników projektu, 

i) opieka nad uczniami podczas wyjazdów edukacyjnych, wyjazdów na konkursy,  
j) przekazanie co najmniej 1 konspektu w semestrze (3 w projekcie) do Banku dobrej 

praktyki, 
k) wykonywania innych prac dotyczących realizacji Projektu zleconych przez 

Koordynatora projektu.  
§ 2 

WYKONYWANIE UMOWY 
 
1. Koordynatorem Projektu ze strony Zamawiającego jest Pani Urszula Ciupak, dyrektor 

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. 
2. Osoba wymieniona w pkt. 1 jest uprawniona do uzgadniania form i metod pracy, 

udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań 
wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 
Jej zmiana będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej stronie i nie wymaga 
zmian treści umowy. 

3. Zamawiający z dniem podpisania umowy, działając na podstawie art. 37 w związku z art. 
31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926, z późn. zm.) upoważnia Panią/Pana jako prowadzącą/prowadzącego zajęcia, 
o których mowa w § 1, pkt. 5 do przetwarzania danych osobowych uczniów 
uczestniczących w Projekcie. Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później 
jednak niż do dnia zrealizowania zlecenia. Upoważnienie wygasa z chwilą wygaśnięcia 
umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:  
a) niezwłocznego informowania w formie pisemnej o problemach w realizacji zlecenia,  
b) udostępnienia dokumentów związanych zrealizowanym zleceniem Zamawiającemu 

oraz Instytucji Pośredniczącej lub podmiotom przez nie wyznaczonym, 
c) przedstawienia na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień 

dotyczących zlecenia w terminach określonych w wezwaniu,  
d) przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 
e) protokolarnego przekazania Zamawiającemu wersji papierowej i elektronicznej 

wszelkich wytworów powstałych w ramach zlecenia oraz oznaczania w sposób 
przewidziany w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL”.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli realizacji usługi przez 
Wykonawcą. Prawo to może zrealizować także poprzez uczestnictwo jego przedstawiciela 
w realizowanych zajęciach. 

§ 3 
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie utwory powstałe w ramach nn. umowy zostaną przez 

niego stworzone z poszanowaniem praw autorskich i przeniesione na Zamawiającego. 



 

 

2. W dacie przekazania Zamawiającemu tych projektów/utworów nie będą one ograniczone 
jakimikolwiek prawami osób trzecich.  

3. Z dniem przyjęcia utworów przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego nieodpłatnie, na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe do 
wyłącznego korzystania i rozporządzania utworami w całości lub we fragmentach jako 
utworem odrębnym na następujących polach eksploatacji:  
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Zamawiający może wykorzystywać utwory przy realizacji prowadzonych działań.  
5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa do autorskich praw majątkowych w kraju i 

za granicą, a także wyłączne prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do utworów. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zezwolenia na korzystanie z utworów przez 
inną osobę.  

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 
 
1. Za prawidłowe wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą 

godzinę zajęć pozalekcyjnych ………………………. wynagrodzenie brutto w kwocie 
…….. PLN (słownie: ………………...……………. PLN)  

2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych …………………….. przewidywana jest w Projekcie na 
okres łącznie …h (…h w 2012/2013, …h w 2013/2014). 

3. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w okresach kwartalnych po 
przedłożeniu prawidłowo wypełnionego rachunku z potwierdzeniem należytego 
wykonania umowy. 

4. Potwierdzenia należytego wykonania umowy dokona dyrektor ZSPiG w Sulikowie jako 
Koordynator Projektu.  

 
§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY 
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, w 

tym osobowych, uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od 
Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności informacji oraz zbiorów danych, 
do których miał dostęp w trakcie obowiązywania umowy, jak również do nie gromadzenia, 



 

 

nie przetwarzania i nie przechowywania oraz nie udostępniania tych informacji i danych 
osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca 
opóźnia się z realizacją zamówienia, a opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni.  

6. Zamawiający może odstąpić od umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem w 
przypadku niemożności zapewnienia wykonania umowy (np. likwidacja szkoły, w której 
odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne). 

 
§ 6 

ZAMIANA STRON UMOWY ORAZ PODWYKONAWSTWO 
 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i 

obowiązków wynikających z umowy w całości lub części. 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia 

podwykonawcy. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym 

zleca wykonanie części przedmiotu umowy. 
4. W razie naruszenia przez Wykonawcę pkt. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.  
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane 

przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego, wg prawa polskiego. 
4. Wykonawca oświadcza, że:  

a) został poinformowany, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki; 

b) w związku z przystąpieniem do projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych; 

c) przyjmuje do wiadomości, iż administratorem zebranych danych osobowych 
Wykonawcy jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego, ul. Chałubińskiego 8, 00-928 Warszawa;  

d) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia obsługi 
projektu; 

e) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu 

f) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 

dwa dla Zamawiającego.  
 
 
 
..........................................................                         ............................................................  
               Wykonawca                                                                   Zamawiający 



 

 

 

                                                                         
                    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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  
Oświadczam, że znam specyfikę i problemy społeczności lokalnej. 
 
 
 
                                                                         ................................................... 
                                                                              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 


