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(SIWZ)

Przedmiot zamówienia
„Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” dla uczniów PSP nr 17 w Wałbrzychu” realizowanego z:
Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska, Oś Priorytetowa: Edukacja,
Działanie:10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej
Poddziałanie:10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej – ZIT AW

Tryb
postępowania:

zapytanie
ofertowe

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja INCEPTUM, zwana dalej Zamawiającym.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz przepisów
wykonawczych do ustawy, w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia zapytania ofertowego:
1.

 strona internetowa Zamawiającego – www.fundacjainceptum.pl
 Baza konkurencyjności – www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć
dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Wałbrzych”
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą dla uczniów PSP nr 17 w Wałbrzychu w
następujących specjalnościach:
L
p.

1.

Rodzaj zadań

Ilość dzieci
objętych
projektem

Zajęcia logopedyczne w Publicznej Szkole średnio
Podstawowej nr 17
osoby

Liczba godzin lekcyjnych (45
min.)
w poszczególnych latach
2017.
2018r.
Razem

4

80

40

120

1. Kody według

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80000000-4 - usługi edukacyjne
i szkoleniowe, 80100000-5 - usługi szkolnictwa podstawowego.

IV. PODWYKONAWCY
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie nie
może być powierzone podwykonawcy.
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - na każde zadanie określone w dziale III
niniejszej SIWZ.
VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
VII. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.
IX . WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) Wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. l
ustawy.
2) Wykaże brak podstaw do wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w
art. 24 ust. ustawy.
3) Nie jest zatrudniony na umowę o pracę w Gminie Wałbrzych ani żadnej Jednostce Samorządu
Terytorialnego Gminy Wałbrzych.
4) Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub
spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka
organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
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drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego
załącznik
5) Wykonawca oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia weryfikacja na podstawie oświadczenia
6) Wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia winien posiadać kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do świadczonej usługi edukacyjnej:
Kryteria dotyczące zadań : 1
CV a w nim: wykształcenie wyższe magisterskie, nauczyciel, specjalizacja Logopedia -50% kryterium
II, dyspozycyjność do pracy w godzinach rannych i w soboty;

2.

Wykonawca zobowiązany jest - złożyć ofertę i zaakceptować wzór umowy.

3.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia
- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH
Wykonawca składa:
1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr l do SIWZ).
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w
art. 22 ustęp l ustawy (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),
3) parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z zapytania ofertowego stanowiący

załącznik nr 4
5) CV
XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują
pisemnie lub drogą elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna.
2. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie i drogą elektroniczną) do zamawiającego o przekazanie
SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres wykonawcy,
2) nr telefonu i e-maila,
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
3. SIWZ można otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres:
inceptumfundacja@gmail.com
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4. Wykonawca może zwrócić się drogą mailową do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Gdy w wyniku zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanej zmianie SIWZ
zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków oraz zamieści informacje na stronie internetowej.
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Na podstawie art. 45. ust. 2 ustawy zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu 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.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
2. Oferta musi zawierać:
1) formularz Oferta przetargowa sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków wraz z załącznikami wymienione w dziale X niniejszej
specyfikacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SIWZ;
3) parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z zapytania ofertowego stanowiący załącznik nr 3 do
SIWZ
5) CV oferenta
3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji
alternatywnych.
4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem
maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym i nieścieralnym.
5. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.
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6. Oferta musi być złożona w opakowaniu nieprzejrzystym, zamkniętym, zaadresowana następująco:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy.
Adresat:
Biuro Projektu „Laboratoria ZR GW”
w PSP nr 9 w Wałbrzych
ul. Królewiecka 7
58 – 100 Wałbrzych
OFERTA NA
Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” dla uczniów szkoły podstawowej w Wałbrzychu
Zadanie Nr 1
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
29.03.2017 r. godz. 12:05
7 Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert;
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i
formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone
określeniem „zmiana” lub „wycofanie”
8 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 29.03.2017 roku do godz. 12:00 w Biurze Projektu w PSP nr 9 w
Wałbrzychu ul. Królewiecka 7 w godzinach 9 00 - 14 00 lub drogą pocztową za potwierdzeniem
odbioru.
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwracane.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora PSP nr 9 – dnia 29.03.2017 roku o godz.
12:05.
 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
 Otwierając oferty zamawiający poda nazwiska oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także informacje dotyczące cen.
 Informacje, o których mowa w pkt 6 i 7 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli
przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację
całości przedmiotu zamówienia w ramach danego zadania.
2. Cenę oferty za przeprowadzenie jednej godziny zajęć należy ustalić jako stałe, jednoznaczne i
ostateczne dla całego zakresu zamówienia.
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3. Osoba fizyczna nieposiadająca tytułu do ubezpieczeń społecznych (rencista, emeryt, bezrobotny)
w cenie za przeprowadzenie jednej godziny zajęć winna ująć składki na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenia wypadkowe opłacane przez płatnika składek.
4. Cenę należy podać w zapisie liczbowym i słownym.
5. Zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania
jeżeli:
a) oferta co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją;
b) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone
niniejszą specyfikacją;
c) złożone oświadczenia są podpisane przez osoby uprawnione;
d) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie;
e) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Każde zadanie (zajęcia) rozpatrywane będzie odrębnie.
3. Ocena ofert będzie przebiegała na podstawie dwóch kryteriów:
I Kryterium: cena - 50%
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 godzinę brutto ) spośród ważnych ofert, C0 – cena obliczona
badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50.
II Kryterium: dokumenty wymagane, opisane w pkt. IX, X - 50%
Oceny dokona Komisja kwalifikacyjna, w skład której wchodzą: przedstawiciel Lidera i Partnera
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

ZOSTAĆ

1. Informacje o wyniku postępowania wyboru ofert zamieszczone zostaną na stronie internetowej
Zamawiającego i w Bazie Konkurencyjności.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie i w sposób określony
w art. 94 ustawy.
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Na podstawie art. 147 Prawa zamówień publicznych zamawiający rezygnuje z pobierania
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (WZÓR UMOWY) W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 3 (wzór umowy) do SIWZ.
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia, co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących
realizacji projektu;
b) inna niż wymienione „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do
zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
c) zmiany przepisów prawa powodujące zmianę wartości wynagrodzenia.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też
postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków i o braku podstaw do wykluczenia
3. Wzór umowy

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z zapytania ofertowego
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Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” w 4 Publicznych Szkołach Podstawowych w Wałbrzychu

Załącznik nr 1 do SIWZ

WZÓR OFERTY

Dane Wykonawcy

Zamawiający: Fundacja INCEPTUM
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie dot. Zapytania Ofertowego pn. „Usługi edukacyjne, obejmujące
prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Wałbrzych” dla uczniów 4 szkół podstawowych w Wałbrzychu, oferuję wykonanie:
zadania nr 1

(należy wpisać nr części zadania, której dotyczy oferta)

CENA OFERTOWA

_ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
cena ofertowa wynika z wyliczenia:
stawka godzinowa brutto ……………PLN x całkowitą ilość godzin ……………… = cena
ofertowa brutto ………….PLN
Oświadczam, że:
1) zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 30.06.2018 r.,
2) akceptuję warunki płatności wynoszące 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu
rachunku lub faktury VAT;
3) zapoznałem/łam się z warunkami podanymi przez zamawiającego w SIWZ
i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń;
4) uzyskałem/łam wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia,
5) akceptuję istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez zamawiającego,
6) uważam się za związanego/ną niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego;
Do oferty dołączono następujące dokumenty –(wykonawca zobowiązany jest sporządzić
wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów):

Zapytanie ofertowe pn. „Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” w 4 Publicznych Szkołach Podstawowych w Wałbrzychu

Nazwa i adres WYKONAWCY :
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
NIP:

Adres, na który zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
................................................................................................................................
.................
numer telefonu: ………………………………………………………………
e-mail: ..............................................................................................................
............................, dn......................... r.

...............................................
Podpis Wykonawcy

Zapytanie ofertowe pn. „Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria
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Złącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA NR ................... (WZÓR)
zawarta w dniu ............... 2017 roku
pomiędzy
Fundacją INCEPTUM reprezentowaną przez Panią Ewę Woźniak prezesa fundacji, zwaną dalej
„Zamawiającym”,
a
Panią/Panem ……………………….. zamieszkałą/ym w ……………….. , ul. …………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………….. zwaną/nym dalej
„Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
Na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w dniu …………….. Zamawiający zleca, a Wykonawca
zobowiązuje się do przeprowadzenia …………… godzin zajęć ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
w Publicznej Szkole Podstawowej nr ….. w Wałbrzychu w ramach projektu „Laboratoria Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Wałbrzych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska, Oś Priorytetowa: Edukacja,
Działanie:10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej
Poddziałanie:10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej – ZIT AW
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

§2
Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i
uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać przedmiot
umowy na warunkach określonych w umowie.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do 30.06.2018
§4
1. W roku 2017 zostanie przeprowadzonych………..godzin poza-lekcyjnych, w 2018 zostanie
przeprowadzonych………………godzin zajęć poza-lekcyjnych.
2. Dyrektor szkoły, w której realizowane będą zajęcia przekaże Wykonawcy w dniu rozpoczęcia zajęć
imienny wykaz osób biorących udział w zajęciach.
4. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian osobowych uczestników zajęć.

§5
1. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z
harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością trwającą w miesiącu nie dłużej niż
pięć dni roboczych w sumie lub następujących kolejno po sobie, przy czym przez usprawiedliwioną
nieobecność rozumie się wyłącznie nieobecność udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym
dokumentem urzędowym, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej
nie odbytym zajęciom, w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły, w której prowadzone będą
zajęcia.
2. Poza przypadkiem określonym w ust. 3 dopuszcza się odpracowanie przez Wykonawcę
niezrealizowanych godzin lekcyjnych w terminach ustalonych z dyrektorem szkoły.
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§6
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
a) przygotowanie szczegółowego programu zajęć w formie pisemnej i przedstawienie go do zatwierdzenia
dyrektorowi szkoły, w której będą realizowane zajęcia, o których mowa § 1 umowy - w terminie 7 dni od
podpisania umowy oraz niezwłoczne dostarczenie go Zamawiającemu,
b) przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem i harmonogramem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, w
której będą realizowane zajęcia, o których mowa § 1 umowy,
c) niezwłoczne informowanie dyrektora szkoły o każdym przypadku uniemożliwiającym mu realizację zajęć
zgodnie z harmonogramem,
d) zapewnienie ładu i porządku w czasie zajęć, bezpieczeństwa uczniów uczestniczącym w zajęciach oraz
zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych,
e) bieżące dokumentowanie prowadzonych zajęć w dzienniku zajęć oraz bieżąca kontrola frekwencji i
monitorowania osiągnięć uczniów,
f) przeprowadzenie i dokonanie zbiorczej analizy ankiet ewaluacyjnych (których treść uzgodniona będzie
wcześniej z dyrektorem szkoły) na pierwszych i ostatnich zajęciach w każdym semestrze oraz w każdej
grupie i przekazanie analizy dyrektorowi w terminie 14 dni od zakończenia zajęć w danym semestrze.
g) sporządzenie raportu z realizacji zajęć po ich zakończeniu i złożenia go dyrektorowi szkoły wraz z
ostatnim rachunkiem/fakturą,
h) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002
r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
i) niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu
przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi szkoły, organowi kontrolującemu.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, jakość i
terminowość prowadzonych zajęć, szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas
wykonywania przedmiotu umowy, wykorzystanie sprzętu i materiałów dydaktycznych zakupionych w
ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem do realizacji dodatkowych zajęć oraz dbałość o ich należyty
stan.
§7
Zamawiający, dyrektor szkoły oraz inne upoważnione instytucje mają prawo do dokonania kontroli
przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć.
§8
1. Ogółem wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosić będzie
…………………zł brutto (słownie:…………………….).
2. Wynagrodzenie w
(słownie:…....................).

przeliczeniu

na

jedną

godzinę

zajęć

wynosi:

…………..zł

brutto

3. Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie na podstawie rachunków/faktur wystawianych przez
Wykonawcę. Wykonawca wyliczy wynagrodzenie według wzoru: liczba faktycznie zrealizowanych godzin
zajęć x stawka godzinowa.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po potwierdzeniu przez dyrektora szkoły
rachunku /faktury przedłożonego/ej przez Wykonawcę wraz z ewidencją godzin pracy.
5. Od opisanego wyżej wynagrodzenia Zamawiający odprowadzi należne składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z odrębnymi przepisami.1
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Niepotrzebne skreślić
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6. Wypłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 10
dni od dostarczenia prawidłowo wypełnionego rachunku/ faktury, z zastrzeżeniem ust 4.
7. Wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez
Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) na rachunek
bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Zarządzającą
(UMWD), wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W
przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§9
Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy, o których mowa w § 6 umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy
§ 10
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ze względu na to, że wartość umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy
§ 11
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, strony podają rozstrzygnięciu
właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu.
§ 12
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 2 do SIWZ
………………………………….........
miejscowość

data

Nazwa i adres wykonawcy :

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
dotyczącego zadania pn. „Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach
projektu Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych w 4 Publicznych Szkołach
Podstawowych w Wałbrzychu
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ponadto oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust 1 i 24 ust 2 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

............................................................
Miejscowość, data

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z zapytania ofertowego

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym – Beneficjentem projektu „Laboratoria
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskimi, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

........................................................................................
(czytelny podpis Wykonawcy)
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