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Znak sprawy: ZOE-AS – 341.ZD.2012  

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(siwz) 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: 

1)  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysleksji, 

2) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych,   

3) logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

4) socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 

społecznej, 

5)  z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, 

6) specjalistycznych zajęć terapeutycznych korekcyjno – kompensacyjnych, 

7) rozwijających zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych, 

8) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie - 

 w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody”. 

 
Przetarg nieograniczony 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) 
 

 

 

                                                                                                                    ………………………… 
/zatwierdził 

Brody, dnia 31.07.2012 r. 
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Rozdz. I. Zamawiający 

GGmmiinnaa  BBrrooddyy      reprezentowana przez    WWóójjttaa  GGmmiinnyy  BBrrooddyy  

     27 – 230 Brody, ul. St. Staszica 3  

  

          TTeelleeffoonn::      00--4411        227711  ––  1122  ––  0055    

          FFaaxx::                    00--4411      227711  ––  1122  ––  3311      

          ee--mmaaiill::  inwestycyjny.brody@vp.pl 

          aaddrreess  iinntteerrnneettoowwyy::    www.brody.info.pl 
 www.bip.brody.info.pl 

Rozdz. II. Przedmiot zamówienia 

1.Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć 

dydaktycznych: 
1. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysleksji, 

2. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych,   

3. logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

4. socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 

społecznej, 

5. z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, 

6. specjalistycznych zajęć terapeutycznych korekcyjno – kompensacyjnych 

7. rozwijających zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych, 

8. rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie -  

w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody”. 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  
Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w terminie od 01.09.2012 r. do 

30.06.2013 r. w następujących placówkach oświatowych dla których Gmina Brody jest organem 

prowadzącym:  

1) Szkoła Podstawowa w Adamowie, z siedzibą w Adamowie ul. Kościelna 2, 

2) Szkoła Podstawowa w Brodach, z siedzibą w Brodach ul. Szkolna 77, 

3) Szkoła Podstawowa w Dziurowie, z siedzibą w Dziurowie ul. Słoneczna 1, 

4) Szkoła Podstawowa w Krynkach ,z siedzibą w Krynkach ul. Szkolna 1, 

5) Szkoła Podstawowa w Stykowie, z siedzibą w Stykowie ul. Świętokrzyska 22. 

 

Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do sal, w których prowadzone będą zajęcia w szkołach 

biorących udział w projekcie oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. 

 

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące Części: 

 

Część 1 – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysleksji  w Szkole Podstawowej w Adamowie, Adamów ul. Kościelna 2, 

Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 8 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 45 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 45 godzin, 

 

http://www.brody.info.pl/
http://www.bip.brody.info.pl/
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Część 2 – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Brodach, Brody ul. Szkolna 77, 

Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 14 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 45 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 45 godzin, 

 

Część 3 – Zajęcia dla dzieci specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysleksji w  Szkole Podstawowej w Dziurowie, Dziurów ul. Słoneczna 1, 

Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 10 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 45 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 45 godzin, 

 

Część 4 – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Stykowie, Styków ul. Świętokrzyska 22. 

Liczba godzin ogółem: 96 godzin, 10 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 45 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 51 godzin, 

 

 

Część 5 – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych w Szkole Podstawowej w Adamowie, Adamów ul. Kościelna 2, 

Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 8 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 45 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 45 godzin, 

 

Część 6 – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych w Szkole Podstawowej w Brodach, Brody ul. Szkolna 77, 

Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 11 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 45 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 45 godzin, 

 

 

Część 7 – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych w  Szkole Podstawowej w Dziurowie, Dziurów ul. Słoneczna 1, 

Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 7 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 45 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 45 godzin, 

 

Część 8 – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych w Szkole Podstawowej w Stykowie, Styków ul. Świętokrzyska 22. 

Liczba godzin ogółem: 64 godziny, 7 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 30 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 34 godzin, 

 

Część 9 –  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej 

w Krynkach, Krynki ul. Szkolna 1. 

Liczba godzin ogółem: 150 godzin, 7 osób. 

Harmonogram zajęć: 
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od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 75 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 75 godzin, 

 

Część 10 – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej 

w Stykowie, Styków ul. Świętokrzyska 22. 

Liczba godzin ogółem: 31 godzin, 2 osoby. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 15 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 16 godzin, 

 

Część 11 – Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 

społecznej w Szkole Podstawowej w Dziurowie, Dziurów ul. Słoneczna 1. 

Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 8 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 45 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 45 godzin, 

 

Część 12 – Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 

społecznej w Szkole Podstawowej w Krynkach, Krynki ul. Szkolna 1. 

Liczba godzin ogółem: 30 godzin, 1 osoba. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 15 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 15 godzin, 

 

Część 13 - Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej 

w Krynkach, Krynki ul. Szkolna 1. 

Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 27 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 45 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 45 godzin, 

 

Część 14 - Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej 

w Stykowie, Styków ul. Świętokrzyska 22. 

Liczba godzin ogółem: 64 godziny, 17 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 30 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 34 godzin, 

 

Część 15 - Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne korekcyjno - kompensacyjne w Szkole Podstawowej 

w Krynkach, Krynki ul. Szkolna 1. 

Liczba godzin ogółem: 30 godzin, 1 osoba. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 15 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 15 godzin, 

 

Część 16– Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Adamowie, Adamów ul. Kościelna 2. 

Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 7 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 45 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 45 godzin, 

 

Część 17 – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Krynkach, Krynki ul. Szkolna 1. 

Liczba godzin ogółem: 60 godzin, 15 osób. 
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Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 30 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 30 godzin, 

 

Część 18 – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Stykowie, Styków ul. Świętokrzyska 22. 

 

Liczba godzin ogółem: 96 godzin, 16 osób. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 45 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 51 godzin, 

 

Część 19 - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie 

w Szkole Podstawowej w Krynkach, Krynki ul. Szkolna 1. 

Liczba godzin ogółem: 60 godzin, 24 osoby. 

Harmonogram zajęć: 

od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 30 godzin, 

do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 30 godzin, 

 

2. Zajęcia będą realizowane w dni nauki szkolnej bezpośrednio przed lub po zajęciach określonych 

planem nauczania danych klas z uwzględnieniem innych zajęć pozalekcyjnych, w których już 

uczestniczą uczniowie. 

3. Przez pojęcie „godzina zajęć” w SIWZ należy rozumieć 45 minut oraz 60 min zajęcia 

specjalistyczne. 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

80.00.00.00-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80.10.00.00-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego   

 

Rozdz. III. Oferty częściowe i wariantowe 

 

1. Zamawiający podzielił zamówienie na 19 części, z których każda stanowi oddzielne zamówienie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

3. Oferta może być złożona na dowolną ilość Części. Badanie, ocena ofert oraz wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzone odrębnie dla każdej Części. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Rozdz. IV. Podwykonawstwo 

 

Wykonawca może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom, wskazując w ofercie część 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

Rozdz. V. Zamówienia uzupełniające 

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w okresie 1 roku od 

udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy, stanowiącego nie więcej niż 

20% wartości przedmiotowego zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówienia. 

 

Rozdz. VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdz. VII. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienie obejmuje okres od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013r. 
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Rozdz. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące: 

 

a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

 

Wykonawca uczestniczący w realizacji zamówienia musi posiadać lub dysponować osobami 

posiadającymi następujące kwalifikacje do wykonywania zamówienia: 

Przygotowanie pedagogiczne; 

Kwalifikacje do nauczania danego rodzaju zajęć w szkole podstawowej, określone w 

rozdz. II ust. 1 punkty od 1 do 8; 

Co najmniej trzyletni staż pracy nauczyciela 

   

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 

- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych     

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

 
Uwaga: 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do  

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. 

 

2. Spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 

Uwaga! 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, 

oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

Pzp - nie później niż na dzień składania ofert. 

 

 

Rozdz. IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu 

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w określonej formie i w wskazanym terminie: 

1. Wypełniony formularz ofertowy wg określonego wzoru. 

 

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp; 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, 
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3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia , 

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  

  oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp;   

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3: 

1) lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert 

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis 

ppkt 2 stosuje się odpowiednio. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Pisemne zobowiązanie podmiotów, tj. o których mowa w art. 26 ust. 26 Pzp, , do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia tych podmiotów. 
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne, osoby cywilne) - w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

 

Uwaga! 

Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                

z oryginałem przez wykonawcę. 

 

Rozdz. X. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 141 Pzp, wykonawcy składający ofertę wspólną, ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy. 

3. W przypadku składania oferty przez wykonawców (podmioty) występujących wspólnie zgodnie z 

art. 23 Pzp, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

4. Każdy z wykonawców musi spełniać warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 

1 Pzp. 

  

Rozdz. XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub 
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fax: 41 271 – 12 – 31 . 

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 

ust. 2 Pzp). 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu podany przez Wykonawcę zostało 

mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej 

www.bip.brody.info.pl 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 4. 

7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres 

Zamawiającego: 

Gmina Brody 

ul. St. Staszica 3 

27-230 Brody 

 

tel.: 41 271 12 05 

fax.: 41 271 12 31  

 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść siwz. Dokonana zmian siwz zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano siwz i zostanie zamieszczona na stronie internetowej: 

www.bip.brody.info.pl 

 

Rozdz. XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Imię i nazwisko: Monika Sadowska tel.: 41 271 12 09 

   Mateusz Bidziński tel.: 41 271 12 05 

 

Rozdz. XIII. Informacje dotyczące wadium 

W postępowaniu nie jest wymagane wadium. 

 

 Rozdz. XIV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdz. XV. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wymogi formalne: 

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

b) oferta może obejmować całość zamówienia tj. Części 1 - 19 lub dowolną ilość Części i musi być 

sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej siwz, 

c) do oferty winny być dołączone wszystkie wskazane dokumenty i oświadczenia, 

http://www.bip.brody.info.pl/
http://www.bip.brody.info.pl/
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d) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych 

przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez 

Zamawiającego w załącznikach do niniejszej siwz, 

e) oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze. 

f) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z 

którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, 

g) formularz oferty i oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej siwz muszą być 

podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy,   

h) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

i) kopie dokumentów winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przez 

upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy, 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, które zobowiążą się do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a podmioty te będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów 

winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li 

wykonawcy lub tych podmiotów; 

j) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: 

„Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych 

informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 

dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron), 

ł) wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno 

ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych  

stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem 

oferty. 

2. Opakowanie oferty 

a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływam terminu 

składania ofert; 

b) opakowanie musi zostać opatrzone: 

- adresem Zamawiającego: Gmina Brody ul. St. Staszica 3; 27 – 230 Brody  

- napisem: Oferta na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć 

dydaktycznych: np.; 

1) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysleksji, 

2) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych,   

3) logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

4) socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 

społecznej, 

5)  z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, 

6) specjalistycznych zajęć terapeutycznych korekcyjno – kompensacyjnych 

7) rozwijających zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych, 

8) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie -  
  w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody” 

- adresem wykonawcy: 
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(DOPUSZCZA SIĘ ODCISK STEMPLA) 

imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu 

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej 

do Zamawiającego. 

c) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane 

pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być 

przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej siwz. 

3. Zmiana i wycofanie oferty 

a) zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić 

lub wycofać złożoną ofertę. 

b) zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 

wszystkim zasadom niniejszej siwz, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. 

Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

c) wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem 

terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno 

być odpowiednio udokumentowane. 

 

Rozdz. XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Gmina Brody ul. St. Staszica 3; 27 – 230 Brody pok. 103 (sekretariat) 
 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 9 sierpnia 2012r. o godz. 9.45 

W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Gmina Brody  

ul. St. Staszica 3 

 27 – 230 Brody  

pok. 102  

w dniu 9 sierpnia 2012r. o godz. 10.00 

Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie poszczególnych Części zamówienia. 

5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny. 

 

Rozdz. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca w formularzu oferty poda, w zakresie obejmującym daną część, na którą 

składa ofertę: 

a) jednostkową cenę brutto za 1 godzinę zajęć w danej części zamówienia; 

b) cenę brutto za przeprowadzenie wymaganej ilości godzin zajęć w danej części zamówienia, 

stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 godzinę zajęć w danej części zamówienia i 

wymaganej ilości godzin w danej części zamówienia. 

2. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania 

umowy i nie będą podlegały zmianom. 

3. Oferowane ceny za wykonanie poszczególnych części muszą zawierać wszelkie koszty 

niezbędne do należytego zrealizowania całego planowanego przedmiotu zamówienia w danej 

części zamówienia. 

4. Oferowane ceny za wykonanie poszczególnych części winny być podane cyfrowo w 

formularzu oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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Rozdz. XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych 

(PLN). 

 

Rozdz. XIX. Kryteria sposobu oceny ofert 

 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty na 

daną Części zamówienia jest: 

cena – 100 % 

2. Sposób oceny ofert 

Ilość punktów dla każdej oferty na daną Część zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

C min. 

C = ------------ x 100 % 1 % - 1 punkt 

C bad. 

Gdzie: 

C – ilość punktów oferty badanej na daną część 

C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu dla danej części 

C bad. – cena oferty badanej dla danej części 

Maksymalnie w kryterium można otrzymać 100 pkt. 
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku 

 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą  

  negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4 lit. c). 

6. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert na daną Część okaże się, że nie można dokonać wyboru 

oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

Rozdz. XX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na daną Część Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty na tę Część, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny 

ofert, 

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, 
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d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 lit a) i pkt. 3 lit. a) po którego 

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na daną Część Zamawiający zamieści 

informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a), na stronie internetowej: www.gmina-pawlow.pl oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w rozdz. I niniejszej siwz. 

 

3. Wykonawca, którego oferta na daną Część zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 

podpisaniem umowy zobowiązany jest do: 

a) złożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wskazanych w wykazie osób 

(Załącznik nr 4 do siwz), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w formie 

oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę; 

b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność 

zaistnieje - okazania ich pełnomocnictw - wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza,  

c) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (o ile dotyczy). 
4. Termin i miejsce podpisania umowy 

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta na daną Część 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w pkt 1. 

 

Rozdz. XXI. Istotne postanowienia umowy 

 

2) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorach umów, które stanowią Załącznik nr 

2a do siwz dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i Załącznik nr 2b 

do siwz dla innych podmiotów. 

3) Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których 

mowa w § 10 wzorów umowy. 

 
Rozdz. XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej. 

2. Odwołanie wnosi się: 

 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 

dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej; 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 Pzp wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, 

2) 1 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

4. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1) nie zawiera braków formalnych, 

2) uiszczono wpis. 
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6. Dokładne informacje dotyczące składania i rozpatrywania odwołań zawiera ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Dział VI 

– Środki ochrony prawnej, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

 

Rozdz. XXIII. Wykaz załączników 

1. Formularz ofertowy -    

2. Wzór umów   

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp  

4. Wykaz osób  

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,  

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp 

- dot. osoby fizycznej  
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 Załącznik nr 1 do siwz 

 

UMOWA Nr 

zawarta w dniu ................................2012 r. w Brodach, 

pomiędzy Gminą Brody 

z siedzibą w Brodach, Brody ul. St. Staszica 3, 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 

a .............................................................................................................................................. 

z siedzibą ………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

§ 1 

W wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo 

zamówień publicznych, na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie 

zajęć dydaktycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 

także zagrożonych ryzykiem dysleksji w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja 

nauczania w Gminie Brody”, w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu nr 

WND POKL.09.01.02-26-199/12 z dnia 11.07.2012r. realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszane różnic w jakości usług edukacyjnych. 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu………………. oferta 

Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, w związku z tym strony zawierają umowę o 

następującej treści. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na 

przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci ………………………………………………. 

określonych w części nr…………………………… postępowania przetargowego nr 

…………………………………. z dnia ………………… 

2. Wykonawca przeprowadzi zajęcia z dziećmi z ……….……………………………………. 

w Szkole Podstawowej w ………………………………………………………………….….. 

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

w ilości ………… godzin, w …………………………… grupach w zakresie określonym w 

załączniku do umowy. 
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§ 3 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie ………….. złotych za godzinę (słownie: 

………………………...…….) 

2. Strony ustalają, iż wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i 

opłaty (w tym koszty dojazdów), jakie Wykonawca będzie ponosił w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, przewidzianego na dany 

miesiąc, płatne w terminie do 10 – go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 

dotyczy, przelewem na konto. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

4. Wynagrodzenie zostanie naliczone na podstawie wystawionego rachunku, w którym 

Zleceniobiorca wykaże zestawienia przeprowadzonych zajęć potwierdzonych przez Dyrektora 

Szkoły w ……………………….. 

5. Rachunek, o którym mowa w pkt 4 należy dostarczyć do siedziby Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Brodach , Brody ul. St. Staszica 3, do 3 – go dnia 

każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn liczby zrealizowanych godzin w 

danym miesiącu i stawki określonej w punkcie 1. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych z zachowaniem należytej 

staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy. 

§ 5 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone poprzez dokonywanie przez 

Wykonawcę wpisów w dzienniku lekcyjnym. 

2. Zamawiający dokona sprawdzenia przedstawionych przez Wykonawcę wpisów pod 

względem zgodności z zakresem przedmiotu umowy w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od 

dnia ich przedstawienia. 

§ 6 

1. Wykonawca może realizować przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawców w 

zakresie wskazanym w ofercie. 

2. Podwykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w 

zakresie realizacji zajęć określonych w § 2 umowy. 

3. Wykonawca zapewni, aby projekt umowy z Podwykonawcą został sporządzony na piśmie i 

przekazany Zamawiającemu przed jej zawarciem. 

4. Projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakres realizowanych zajęć, 

b) termin i harmonogram realizacji zajęć, 

c) wynagrodzenie, 

d) wygaśnięcie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu 

umowy z Podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcy wynagrodzenia na podstawie 

łączącego ich stosunku prawnego. 

7. Zamawiający rozliczy z Wykonawcą należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

wykonanego przez Podwykonawcę po złożeniu oświadczenia Podwykonawcy, 

stwierdzającego, że Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań finansowych z racji 

wykonanych na jego rzecz usług. W przypadku nie złożenia niniejszego oświadczenia 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te części usługi, które zostały 

zrealizowane przez Wykonawcę we własnym zakresie. Pozostałe wynagrodzenie 

Zamawiający wypłaci bezpośrednio Podwykonawcy. Zapłata przez Zamawiającego 

wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy zwalnia go w tej części z obowiązku z zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 7 

1. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresie realizacji zajęć szkolnych 

wynikających z organizacji roku szkolnego 2012/2013 zgodnie z następującym 

harmonogramem: 

a) od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – … godzin w … grupach, 

b) do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – … godzin w … grupach, 

 

§ 8 

Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim dwutygodniowym okresem 

wypowiedzenia na piśmie. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca będzie 

zobowiązany w okresie wypowiedzenia dokończyć wykonanie części zadania do wykonania, 

którego był zobowiązany przed dniem wypowiedzenia umowy, chyba że Zamawiający zwolni 

go z tego obowiązku. 

§ 9 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) zmiany okresu, o którym mowa w § 7, związanych z realizacją projektu, 

2) zmian wniesionych do projektu przez uprawniony podmiot, 

3) zmiany załącznika do umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

§ 11 

Wykonawca nie nabywa z tytułu niniejszej umowy żadnych uprawnień pracowniczych, 

przewidzianych przepisami Kodeksu pracy. 

§ 12 

Jeżeli przepisy prawa będą tego wymagały, z kwoty należnej Wykonawcy, Zamawiający 

dokona potrącenia stosownej zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i 

składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne. 
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§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 14 

Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszej umowy, które nie zostaną 

rozwiązane przez strony umowy na drodze polubownej, zostaną rozstrzygnięte przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 16 

Niniejsza umowa została zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 

- 2 egz. Zamawiający, 

- 1 egz. Wykonawca 

§ 17 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca          Zamawiający 
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Załącznik do umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących obowiązków: 

1) świadczenie usługi edukacyjnej objętej zamówieniem zgodnie z harmonogramem ogólnym 

realizacji zajęć dostarczonym przez Zamawiającego w wymiarze ___ godzin, 

2) opracowania programu zajęć dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów 

zawierającego cel ogólny i cele szczegółowe, treści nauczania, formy realizacji, procedury 

osiągania celów (metody, formy, środki dydaktyczne) przewidywane osiągnięcia, sposób 

ewaluacji efektów realizacji zajęć. Projekt programu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 

koordynatorowi projektu danej szkoły do uzgodnienia i zatwierdzenia go nie później niż 2 dni 

przed rozpoczęciem zajęć, 

3) uzyskania akceptacji koordynatora projektu w danej szkole, dotyczącej zmian w 

harmonogramie, wynikających z zaistnienia przypadków losowych, 

4) systematycznego prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zajęć tj. dziennika 

zajęć, ewidencji obecności uczestników oraz list potwierdzających otrzymane materiały 

dydaktyczne, 

5) bieżącego prowadzenia kart obserwacji uczniów i innej dokumentacji dotyczącej mierzenia 

rezultatów projektu, w oparciu o narzędzia dostarczone przez Zamawiającego, 

6) informowanie wychowawcy, dyrektora, rodziców / opiekunów prawnych o wynikach i o 

osiągnięciach uczniów, 

7) przygotowania i sporządzania w formie elektronicznej i papierowej sprawozdań 

kwartalnych z postępu realizacji działań wynikających z projektu, a merytorycznie 

związanych z realizacją określonego rodzaju zajęć, 

8) bieżącego prowadzenia kart ewidencji czasu pracy, wskazujących liczbę 

przeprowadzonych godzin (miesięczna karta pracy) 

9) informowania o stanie realizacji przedmiotu zamówienia na wniosek Zamawiającego, 

Instytucji Pośredniczącej i innych osób uprawnionych do nadzoru, 

10) przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci w czasie przeprowadzanych 

zajęć dodatkowych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

11) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za mienie będące własnością szkoły 

udostępnione osobie realizującej zajęcia, 

12) przestrzeganie regulaminu pracy w szkole, w której prowadzone są zajęcia, 

13) zgłaszania ewentualnych problemów niezwłocznie po zaobserwowaniu ich występowania 

koordynatorowi projektu w danej szkole. 

2. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu, jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów objętych zajęciami edukacyjnymi. 
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P R O J E K T 

„Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                                                     Załącznik Nr 2 

FORMULARZ   OFERTOWY 

1. Przedmiot zamówienia: usługa edukacyjna polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, 

w ramach projektu WND POKL.09.01.02-26-199/12 pod nazwą :  „ Indywidualizacja 

nauczania w Gminie Brody” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Zamawiający: Gmina Brody  

3. Niniejszym przystępuję (- emy) do udziału w przetargu nieograniczonym 

           ……………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko/ nazwa firmy) 

                     ………………………………………………………………………………………………………………… 

( adres zamieszkania / siedziba firmy) 

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

( telefon/ fax, adres mail) 

4. Oferuję (-emy) wykonanie podmiotu zamówienia w części oznaczonej w  
SIWZ nr: ……………………..……. w liczbie godzin …………, cena oferty brutto za 1 godzinę usługi 
edukacyjnej wynosi: …………… zł.                                                                                 

( słownie: ……………………………………………………………………….…zł.) 

5. Termin wykonania usługi edukacyjnej : do dnia 30 czerwca 2013r.  

6. Zapewniamy o ważności oferty przez 30 dni, licząc od terminu składania oferty. 

7. Oferta złożona została na ……. Stronach, kolejno ponumerowanych od nr: ..….   do nr: ….. . 

8. Informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty na stronach od nr: ….. do nr: …… 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są; 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ( sporządzone wg załącznika do SIWZ). 
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2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ( sporządzone wg załącznika do 
SIWZ). 

3. Oświadczenie Zleceniobiorcy 

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Ewentualnie: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru ( KRS)   2. Pełnomocnictwo  3. Inne: ………………………                                

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

                                                                                                    ( Czytelny podpis wykonawcy) 

…………………………………………., dn. ……………………………………… 
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P R O J E K T 

„Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                                                             Załącznik Nr 3 

  
OŚWIADCZENIE 

 

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………….. 

 

Adres wykonawcy: ………………………………………………………………… 

                                ………………………………………………………………… 

 

-- WYKREŚL NIEPOTRZEBNE 

 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 ( dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Krajowego 

Rejestru Sądowego ) 

 

2) Oświadczenie, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

( dotyczy osób fizycznych ). 

 

                                                                                              ………………………………………… 

                                                                                                ( Czytelny podpis wykonawcy) 

  
…………………………………  dn.   ………………………… 
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P R O J E K T 

„Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                                                             Załącznik Nr 4 

  
OŚWIADCZENIE 

 

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………….. 

 

Adres wykonawcy: ………………………………………………………………… 

                                ………………………………………………………………… 

 

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

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

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

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

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

                                                                                  …………………………………… 

                                                                                        Czytelny podpis wykonawcy 

 

 

 

 

…………………………….. dn. ………………………. 
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P R O J E K T 

„Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                                                     Załącznik Nr 5 

 

W Y K A Z  O S Ó B, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ 
LP. Imię i 

nazwisko 

Wykształcenie 

 ( opisać jakie posiada 

ukończone studia 

wyższe  

odpowiedni kierunek i 

przygotowanie 

pedagogiczne) 

Doświadczenie w 

ostatnich trzech 

latach 

Zakres 

wykonywanych 

czynności w realizacji 

zamówienia  

Podstawa 

dysponowania 

wskazaną osobą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   Oświadczam, że wykazana osoba / osoby posiadają wymagane prawem wykształcenie   / 

uprawnienia do realizacji zamówienia. 

 

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

                                                                                                                         ( Czytelny podpis wykonawcy) 

………………………………………… , dn. ………………………………….. 
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OŚWIADFCZENIE   ZLECENIOBIORCY 

1. Nazwisko: …………………………………….. Nazwisko rodowe: …………………... 
2. Imiona: ……………………………………….. 
3. Obywatelstwo: ……………………………….. 
4. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………. 
5. Nr dowodu osobistego: ………………………. 
6. NIP: …………………………………………...PESEL: ………………………………. 
7. Adres zamieszkania:  

1) Miejscowość: ……………………………. Ulica: …………………………………. 
2) Nr domu: ………………………………... Nr lokalu: ……………………………... 

8. Kod pocztowy: ………………………….. Nr telefonu: ……………………………….. 
9. Urząd skarbowy w ………………………….., ul., nr …………………………………. 

Oświadczam, że mój dochód miesięczny jest równy, wyższy od minimalnego ( 1500,00 zł) 

wynagrodzenia krajowego, (należy podać kwotę wynagrodzenia, gdy jest niższe od najniższego 

krajowego wynagrodzenia) …………………………… ( słownie)………………………………………... 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam zgodę  na potrącenie składek społecznych                       ( 

emerytalnej, rentowej, chorobowej). 

Jestem:   ( wybierz właściwe) 

1) pracownikiem tutejszego zakładu pracy 

2) emerytem / rencistą, nigdzie nie zatrudnionym 

3) bezrobotnym, nigdzie nie zatrudnionym 

4) właścicielem( wspólnikiem) ……………………………... bezp.. w ZUS od …………………. 

                                             ( nazwa firmy, rodzaj działalności) 

5) uczniem ( studentem) …………………………………….  ( nazwa uczelni/szkoły) 

6) zatrudniony w …………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie niniejsze składam płatnikowi składek w celu ustalenia obowiązku ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych. 

                                                                                                     ……………………………………… 

                                                                                                                     ( Czytelny podpis wnioskodawcy) 

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

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji projekty” 

Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o 

ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

 

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

                                                                                            ( Czytelny podpis wnioskodawcy) 

  
 

 

…………………………………. dn. ………………………   

 


