
 

 

 

  

Znak sprawy: ZS/ZP/3/2012                                                                             Tuchów 17.07.2012 

 

 

Zespół Szkół w Tuchowie,  

ul. Jana Pawła II 6,  

33- 170 Tuchów. 
Faks : (14) 6525 220 ,  

adres poczty elektronicznej e- mail : zs.tuchow@interia.pl   

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

DOTYCZĄCA ZADANIA: 

 

 

Usługa edukacyjna w ramach programu Indywidualizacja procesu nauczania                      
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych  pt. „Każdy uczeń jest ważny, 
czyli zrównoważony rozwój dzieci w  gminie Tuchów”  współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm.). 

 

 

Zatwierdzono w dniu: 

 

 

17  lipca 2012 r. 
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I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego  
 

Zespół Szkół w Tuchowie 

ul. Jana Pawła II 6 

33- 170 Tuchów 
Faks : (14) 6525 220 

adres poczty elektronicznej e- mail : zs.tuchow@interia.pl  
 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

− Biuletyn Zamówień Publicznych 

− strona internetowa Zamawiającego  

− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III    

   Zespołu Szkół w Tuchowie, dla którego  organem prowadzącym jest Gmina Tuchów, w ramach   

   programu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych  

pt. „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w  gminie Tuchów”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

(Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym    dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”). 

 
Kod CPV:  
80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80.10.00.00-5 – usługi szkolnictwa podstawowego 

 

2. Usługi będą realizowane w szkole podstawowej .: 

 

 

Jednostka 1h w SIWZ jest w rozumieniu: 

a) 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut – w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  
i rozwijających, tj. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 

ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 

zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-

przyrodniczych,  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, 

gimnastyka korekcyjna, 
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b) 1 godziny zegarowej, czyli 60 minut – w przypadku zajęć specjalistycznych, tj. zajęcia 

logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.                                                                                      

                                                                                                                                                                              
Liczba uczniów w poszczególnych grupach - zgodnie z założeniami Rozporządzenia MEN w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U.10.228.1487 z późn. zm.). Zajęcia prowadzone będą w roku szkolnym 

2012/2013 

 

Termin wykonania poszczególnych usług będzie ustalany indywidualnie z dyrektorem  szkoły.  

Zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć wg niżej wymienionych rodzajów przez wykonawcę 

zamówienia.   

Prowadzenie zajęć dodatkowych  w  Zespole Szkół w  Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica  w Tuchowie  

będzie odbywać się z podziałem na części: 

Zadanie  Nazwa Liczba godzin Okres prowadzenia zajęć 

Cześć 1  Prowadzenie zajęć dla dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w 

czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych 

ryzykiem dysleksji dla pierwszej 

grupy 

30 godz. zajęć  od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 2 Prowadzenie zajęć dla dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w 

czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych 

ryzykiem dysleksji dla drugiej 

grupy 

30 godz. zajęć 
 

od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 3  
 

Prowadzenie zajęć dla dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w 

czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych 

ryzykiem dysleksji dla trzeciej 

grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 4 Prowadzenie zajęć dla dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w 

czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych 

ryzykiem dysleksji dla czwartej 

grupy 

30 godz. zajęć  od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 5  
 

Prowadzenie zajęć dla dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w 

czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych 

ryzykiem dysleksji dla piątej grupy 

30 godz. zajęć 
 

od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 6 Prowadzenie zajęć dla dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w 

czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych 

ryzykiem dysleksji dla szóstej 

grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 7 Prowadzenie zajęć dla dzieci z 

trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych dla 

pierwszej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 8 Prowadzenie zajęć dla dzieci z 

trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych dla 

drugiej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 
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drugiej grupy 

Cześć 9 Prowadzenie zajęć dla dzieci z 

trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych dla 

trzeciej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 10 Prowadzenie zajęć dla dzieci z 

trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych dla 

czwartej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 11 Prowadzenie zajęć dla dzieci z 

trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych dla 

piątej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 12 Prowadzenie zajęć dla dzieci z 

trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych dla 

szóstej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 13 Prowadzenie zajęć logopedycznych 

dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 

mowy dla pierwszej grupy 

 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 14 Prowadzenie zajęć logopedycznych 

dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 

mowy dla drugiej grupy 

 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 15 Prowadzenie zajęć logopedycznych 

dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 

mowy dla trzeciej grupy 

 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 16 Prowadzenie zajęć logopedycznych 

dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 

mowy dla czwartej  grupy 

 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 17 Prowadzenie zajęć logopedycznych 

dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 

mowy dla piątej grupy 

 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 18 Prowadzenie zajęć logopedycznych 

dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 

mowy dla szóstej  grupy 

 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 19 Prowadzenie zajęć logopedycznych 

dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 

mowy dla siódmej grupy 

 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 20 Prowadzenie zajęć logopedycznych 

dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 

mowy dla ósmej grupy 

 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 
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Cześć 21 Prowadzenie zajęć logopedycznych 

dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 

mowy dla dziewiątej grupy 

 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 22 Prowadzenie zajęć rozwijających 

zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych – zajęcia  

matematyczno-przyrodnicze dla 

pierwszej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 23 Prowadzenie zajęć rozwijających 

zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych – zajęcia  

matematyczno-przyrodnicze dla 

drugiej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 24 Prowadzenie zajęć rozwijających 

zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych – zajęcia  

matematyczno-przyrodnicze dla 

trzeciej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 25 Prowadzenie zajęć rozwijających 

zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych – zajęcia  

artystyczne dla pierwszej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 26 Prowadzenie zajęć rozwijających 

zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych – zajęcia  

artystyczne dla drugiej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 27 Prowadzenie zajęć rozwijających 

zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych – zajęcia  

artystyczne dla trzeciej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 28 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla pierwszej 

grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 29 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla drugiej grupy  

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 30  
 

Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla trzeciej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 31 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla czwartej 

grupy  

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 32 
 

Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla piątej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 
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Cześć 33 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla szóstej grupy  

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 34 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy –zajęcia dla siódmej grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 35 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla ósmej grupy  

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 36 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla dziewiątej 

grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 37 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla dziesiątej 

grupy  

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 38 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla jedenastej 

grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 39 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla dwunastej 

grupy  

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 40 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla trzynastej 

grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 41 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla czternastej 

grupy  

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 42 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla piętnastej 

grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 43 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla szesnastej 

grupy  

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 44 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla siedemnastej 

grupy 

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 

Cześć 45 Prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy – zajęcia dla osiemnastej 

grupy  

30 godz. zajęć od 17.09.2012 r. do 

10.06.2013 r. 
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3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

 

1) Zamawiający wymaga, aby prowadzenie zajęć w ramach projektu odbywało się od poniedziałku 

do piątku;  na terenie szkoły. 

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

          Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację                                 

         i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, działania dostosowane będą do potrzeb  

         uczniów w ramach zajęć. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy  

o udzielenie zamówienia publicznego planu pracy zajęć dodatkowych i przedstawienia do 

akceptacji dyrektorowi szkoły. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia promocji projektu - informowania 

o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5) Dokładne godziny wykonywania zajęć zostaną ustalone z dyrektorem szkoły( zajęcia przed lub po 

obowiązkowych lekcjach w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków 

szkoły). Zmiana godzin (nie dotycząca ilości) nie stanowi zmiany przedmiotu zamówienia i nie 

wymaga zmiany zawartej umowy. 

 

4. Oferty częściowe 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 

na jedną lub więcej części. 

 

5. Informacje o ofertach równoważących i wariantowych  
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

4) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej 

5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

6) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 

 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z 

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: 

6.1. w przypadku zmian zasad projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci 

w  gminie Tuchów”   wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym 

Kapitał Ludzki. 

6.2. Przedmiotem ewentualnych zamówień uzupełniających będzie wykonanie usług objętych 

przedmiotem zamówienia. 

6.3. Wartość usługi uzupełniającej nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego.                      

 

 

7. Informacja o podwykonawcach 
Zamawiający na podstawie art. 36 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda wskazania przez 

Wykonawcę część zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: / od daty podpisania umowy  do dnia 10 czerwca 2013 r.  
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 

ust. 1 PZP, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;   

 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

W zakresie warunku c) wykonawcy poszczególnych części muszą spełniać następujące wymogi 

dotyczące wykształcenia: 

 

W zakresie zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz zagrożonych ryzykiem 
dysleksji:    
1)  wykształcenie wyższe minimum licencjackie lub magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w 

zakresie edukacji wczesnoszkolnej lub kształcenia zintegrowanego z minimum rocznym doświadczeniem 

w pracy z dziećmi. 

2)  wykształcenie wyższe minimum licencjackie lub magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i 

ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z  zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub 

kształcenia zintegrowanego z minimum rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi..  

 

 

W zakresie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:  
1)  wykształcenie wyższe minimum licencjackie lub magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w 

zakresie edukacji wczesnoszkolnej lub kształcenia zintegrowanego z minimum rocznym doświadczeniem 

w pracy z dziećmi. 

2)  wykształcenie wyższe minimum licencjackie lub magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i 

ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z  zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub 

kształcenia zintegrowanego z minimum rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi. 

 

 

W zakresie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  
1) studia magisterskie w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne z minimum rocznym 

doświadczeniem w pracy z dziećmi, 

2) studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie  

logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne z minimum rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi. 

 

 

W zakresie zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
matematyczno-przyrodniczych  
1) wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja 

wczesnoszkolna lub pedagogika wczesnoszkolna, z min. rocznym doświadczeniem w nauczaniu  
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W zakresie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie   
 
 
1) wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym – edukacja 

wczesnoszkolna lub pedagogika wczesnoszkolna, z min. rocznym doświadczeniem w nauczaniu  

 
 

 W zakresie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 
 

1) wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym dającym 

kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej z 

min. rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi 

2) wykształcenie wyższe magisterskie  z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia 

podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej, z min. rocznym 

doświadczeniem w pracy z dziećmi 

 

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V SIWZ Wykonawca musi 
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 PZP - wzór 

Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania danego zadania  
w zamówieniu Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji 
zamówienia posiadającymi kwalifikacje wymienione w rozdz. V pkt. 1 ust. c SIWZ, a więc załączyć 
następujące dokumenty: 
 

1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

posiadanych kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z podaniem jakiej części 

zamówienia dotyczą, wypełniony wg Załącznika nr 3 do SIWZ 

2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – wzór Oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi złożyć 
następujące dokumenty: 
 

 

1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP – wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy PZP Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego 

wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie                                                                

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 
 

Zgodnie z Art. 26. ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie 

nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego  
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oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, 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 i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 

 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 SIWZ 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 SIWZ (w przypadku 

składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy 

podmiot). 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ 
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – załącznik nr 4 do SIWZ 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 SIWZ (w przypadku składania 

oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot). 
 
                                                                                                                                                                             
Poza dokumentami wymienionymi powyżej wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
 
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo 

(pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych 

przez wykonawcę). 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do 

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę). 

Pełnomocnictwa, o których mowa wyżej należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii. 

Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Oferenta. 

 

Zamawiający w przypadkach określonych rozporządzeniem może na etapie oceny ofert żądać 
przedłożenia oryginałów dokumentów. 
 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami.   
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie  
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później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek  

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

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

2.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 

jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

 

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

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją 

także na tej stronie. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem 

formy pisemnej. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

7. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, (w 

przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, 

że pismo wysłane przez Zamawiającego, na nr faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone 

w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma).  

8. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może 

ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. 

zm.). 

9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, 

jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, 

zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia oraz na stronie internetowej www.zs.tuchow.pl , BIP Gminy Tuchów  www.tuchow.pl  

10. Osoby do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Józef Wzorek, Wanda Siwek 

W godzinach 8
00

 - 9
00 

 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

IX. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 
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3.  

4. 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.  

 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

3. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem 

oraz powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz  i 

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Upoważnienie do podpisania 

oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 

ponumerowana kolejnymi numerami. 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być 

parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) 

winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 

osoby sporządzającej parafkę). 

7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy zawartych w SIWZ przekazanych przez 

Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców 

pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

10. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 

a. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, póz. 1503,  

z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,  

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca (wykonawca) podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności; 

b. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa (firmy) były 

przez Wykonawcę (oferenta) złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem                  

                        

                                                                                   

„tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 

oferty; 

c. Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: 

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek  

o udostępnienie  treści wskazanej oferty, 
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-  

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa (firmy),  zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 

- po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin 

 i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w pisemnym 

zawiadomieniu. 

11. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu 

(np. w kopercie). 

Opakowanie (koperta) powinno być opatrzone następującym napisem:  

 

 

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

Zespół Szkół w Tuchowie  

 

OFERTA NA:  

Usługa edukacyjna w ramach projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci 
w  gminie Tuchów”   

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

25.07.2012 r. godz. 1030 

 

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać  ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty. 

13. Ofertę złożoną po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP. 

 

 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zespołu Szkół w Tuchowie w 

dniu 25.07.2012 r. od godz. 8 00 do godz. 1000. 
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.07.2012  r.  o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 2. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  

 

 

 
XII. Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Wykonawca określi cenę brutto za 1 godzinę zajęć oddzielnie dla poszczególnych części 
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza.  

 



 

14 

 

 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

3. Obowiązująca forma wynagrodzenia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie ryczałtowe 

jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji zamówienia publicznego.  

 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:  

 

 

a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ, 

b) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone 

niniejszą SIWZ, 

c) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i 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. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto za jedną godzinę zajęć – 100%.  
3. Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie 

mniej, według wzoru:  

 

najniższa cena ofertowa 
Wc = ---------------------------------- x 100 

cena badanej oferty 
 

gdzie:  Wc – wartość punktowa oferty 
 

                                                                                             
   UWAGA: ocenie podlega cena 1 godziny realizowanej usługi (1 godzina = 1 godzina lekcyjna 

wynosząca: 

  45 minut – dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających,  

60 minut - dla zajęć specjalistycznych 

4. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną 

zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria 

oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

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

treści złożonych ofert.  

6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny jest cena, nie 

można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana  

w złożonych ofertach.                  
                                                                                                                                                 
8. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będzie w PLN.   
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XIV. Udzielenie zamówienia 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

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

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

 

 

 

b. Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację; 

c. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 3 lit. a Zamawiający umieści na stronie 

internetowej  www.zs.tuchow.pl 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 
 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego                                                                                                            

1. Z  Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie Umowa wg: wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6  do SIWZ Projekt umowy z wykonawcą 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym 

pismem lub telefonicznie. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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XVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 

załącznik do niniejszej specyfikacji.  

 

XVIII.        Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia 

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 

Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

 

 
 
XIX. Pozostałe informacje 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

XX. Informacje dotyczące finansowania projektu. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

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

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałąnie 9.1.2. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości 

usług edukacyjnych.  

 

 

Załączniki do SIWZ 

Załącznik nr 1  Wzór formularz oferty 

Załącznik nr 2   Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

Załącznik nr 3  Wykaz osób / osoby / które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

Załącznik Nr 4  Oświadczeniu o posiadaniu wymaganych uprawnień 

Załącznik Nr 5  Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 6  Wzór umowy. 



 

 

 

  

 

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE1
 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 
 w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych 

 

 

Wykonawca/wykonawcy 

 

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

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

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

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Usługę edukacyjną w ramach programu Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych pt. „Każdy uczeń jest ważny, 

czyli zrównoważony rozwój dzieci w  gminie Tuchów” współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki: oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):  

1. posiadam/-my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam/-my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/-emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                              ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

 

                                                           
1
 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument  

    podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 
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Załącznik nr 3 

 

WYKAZ:  OSOBY / OSÓB,  która/-e będzie/ będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

Zespół zdolny do realizacji zamówienia zgodny z wymaganiami rozdz. V pkt 1 ust. c SIWZ 

 

Lp. Imię i nazwisko Wymagane kwalifikacje 

Część 

zamówienia 

 (nr i litera), 

którą będzie 

wykonywał/-a 

Podstawa 

dysponowania 

osobami, które 

będą 

uczestniczyć w 

wykonywaniu 

zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

…………………………….. …………………………… 
miejscowość, data  podpis wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy 



 

19 

 

 

Załącznik nr 4 
 
Oświadczenie, 
że osoba / osoby, która /-e będzie / będą  uczestniczyć wykonywaniu zamówienia, 
posiada/ -ją wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień 
 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Usługę edukacyjną w ramach programu Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych pt. „Każdy uczeń jest ważny, 

czyli zrównoważony rozwój dzieci w  gminie Tuchów”   współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, oświadczam, że osoba / osoby, która /-e zostały wymienione w wykazie stanowiącym 

Załącznik nr 3 formularza ofertowego i będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia, posiada/ -ją 

wymagane uprawnienia, zgodne z wymaganiami rozdz. V pkt 1 ust. c  SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. …………………………… 
miejscowość, data  podpis wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE2
 

 o braku podstawy do wykluczenia z postępowania  

 

 

 

Wykonawca/wykonawcy 

 

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

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

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

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Usługę edukacyjną w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania  
i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych pt. „Każdy uczeń jest ważny, czyli 
zrównoważony rozwój dzieci w  gminie Tuchów”   współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 oświadczam/my że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) nie podlegam wykluczeniu z postępowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                              ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  

 

 

                                                           
2
 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument  

    podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 
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Załącznik Nr  6 
 Wzór umowy 

 

Umowa zlecenia nr ………….. 
 
W dniu ………………………………… 2012  roku w  Tuchowie , pomiędzy  

Zespołem Szkół w Tuchowie,  NIP  993-05-64-836, reprezentowanym  przez: 

Pana    Józefa Wzorka - Dyrektora 

przy kontrasygnacie  

Pani Lidii Moździerz  – Głównego  Księgowego 

- zwaną dalej Zleceniodawcą,  
a 

Panem / Panią …………………………………….., zamieszkałym/-ą w ………………………. 

ul. ………………………, PESEL ……………………………. 

lub 

firmą ………………………………………..….. z siedzibą w …………………………………… 

ul. …………………………, wpisaną do rejestru  ……………………………… pod numerem …………………., 

NIP…………………………………., reprezentowaną  przez ……………………… 

- zwanym /-ą dalej Zleceniobiorcą 
 

w wyniku wyboru Zleceniobiorcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U.  

z 2007r. Nr 223, poz.1655) zawarta została umowa o treści następującej:  

 

 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi edukacyjnej w Zespole Szkół w Tuchowie   w ramach 

programu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkół podstawowych pt. 
„Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w  gminie Tuchów”   w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego – obejmującego część zamówienia nr ………………………………………, zgodnie            

z wymaganiami określonymi przez Zleceniodawcę, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia 

…………………… stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ust.1, z zastrzeżeniem §3 umowy, Zleceniobiorca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć: ………………………………………..  

w terminach i zakresie wynikających z niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że zgodnie ze złożoną ofertą zajęcia prowadził/-a będzie Pan/i 

…………………………………………………………………….., posiadający/-a stosowną wiedzę  

i doświadczenie zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 2 
1. Umowa zostaje zawarta na okres  ……………. 2012r. – 10.06.2013r. 
2. Zleceniobiorca będzie realizował zajęcia, o których mowa w § 1, ust. 2 w roku szkolnym 2012/2013                         

w wymiarze ……………….. godzin, do dnia 10.06.2013 roku,  z wyłączeniem ferii, wakacji oraz innych dni 

wolnych od zajęć lekcyjnych. 

 

3. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego przez dyrektora szkoły grafiku, w sposób nie kolidujący  

z obowiązkami szkolnymi uczniów uczestniczących w zajęciach, w pomieszczeniach Zespołu Szkół 

…………………………………. 

 

 

                           

                                                                                                                              § 3 
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Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania następujących 

obowiązków przy realizacji przedmiotu umowy: 

                                                                                                                                           

                                                                                            

1) świadczenia usługi edukacyjnej objętej zamówieniem zgodnie z harmonogramem realizacji zajęć określonym 

w projekcie w odniesieniu do danej szkoły; 

2) realizacji zajęć w wymiarze godzin przewidzianym dla rodzaju zajęć i dla danej grupy uczniów, zgodnie  

z założeniami projektu; 

3) opracowania programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów 

klas I- III szkoły podstawowej. Plan pracy Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 

dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu terminie 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zajęć,  

4) rzetelnego i systematycznego prowadzenia dokumentacji związanej z w/w projektem, w tym również 

fotograficznej, dokumentowania zajęć pozalekcyjnych w dzienniku zajęć, ankiet, innych dokumentów 

wymaganych przez Zleceniodawcę, comiesięcznego przekazywania w formie elektronicznej i pisemnej 

informacji dyrektorowi szkoły, w której realizowanych jest projekt oraz koordynatorowi o stanie realizacji 

planu zajęć, w tym ilości zrealizowanych godzin – w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca;  

5) opracowania i przekazania w terminie 10 dni od dnia zakończenia każdego semestru raportu ewaluacyjnego 

zawierającego pełną analizę zajęć ze wskazaniem czy osiągnięto cele i założenia projektu; 

6) informowania dyrektora szkoły oraz koordynatora projektu o wynikach i osiągnięciach uczniów; 

7) informowania rodziców podczas zebrań z rodzicami i konsultacjach o postępach dzieci;  

8) wspomagania promocji i ewaluacji projektu – informowania o współfinansowaniu projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpracy z koordynatorem projektu w mierzeniu postępu 

uczniów w zakresie rezultatów projektu; 

9) przestrzegania regulaminu pracowni, w której prowadzi zajęcia;  

10) oznaczania każdego dokumentu logotypem Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

11) stosowania zasady równości szans w projekcie. 

 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości stanowiącej 

iloczyn ilości godzi przeprowadzonych zajęć i niezmiennej w czasie obowiązywania niniejszej umowy stawki 

za 1 godzinę zajęć w wysokości …………… zł, (słownie  ………………zł) brutto podanej w ofercie 

Zleceniobiorcy z dnia …………………. 

2. Przez 1 godzinę zajęć rozumie się: 

 -  1 godzinę lekcyjną tj. 45 minut dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających;  

 -  1 godzinę zegarową tj. 60 minut dla zajęć specjalistycznych 

3. Strony ustalają następujący okres rozliczeniowy:   ……………….-10.06.2013 r. 

4.  Rozliczenie za wykonaną usługę objętą niniejszą umową /przeprowadzone zajęcia/ będzie dokonywane po 

upływie  okresu rozliczeniowego, na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorcę rachunków / faktur/ 

potwierdzonych  przez Dyrektora szkoły oraz koordynatora projektu. 

5. Wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia płatne będzie w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zleceniobiorcy 

rachunku / faktury w sposób wskazany w ust. 4. 

6. Od wynagrodzenia będą potrącone należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Zapłata należności z rachunku / faktury nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy podane na rachunku/ 

fakturze. 

 

8. Rachunek / faktura za realizację usługi winien być wystawiony na: Zespół Szkół w Tuchowie, 33-170 

Tuchów, NIP 993-056-53-85 

9. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pokrywa wszystkie wydatki Zleceniobiorcy związane z realizacją niniejszej 

umowy. 

 

§ 5 
1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość:  

a)  zmiany terminu i liczby zajęć w poszczególnych semestrach w przypadku aneksowania umowy 

Zleceniodawcy z Instytucją Pośredniczącą; 
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 b) wprowadzenia innych zmian w treści umowy w przypadku 

zaleceń, wytycznych Instytucji Pośredniczącej lub w przypadku anektowania umowy Zleceniodawcy z 

Instytucją Pośredniczącą. 

                                                                                                          

                                                                                                     

                                                                                         

2. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy nie może powierzyć innej osobie wykonywania zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. Zleceniodawca zaaprobuje zmianę osoby prowadzącej zajęcia, o której 

mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy pod warunkiem, że proponowana nowa osoba posiada wymagane 

kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć. 

3.    Strony dopuszczają także inna zmianę warunków niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie brutto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 jest niezmienne przez cały okres trwania umowy. 

 

§ 6 
1.  Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy sprzęt i pomoce dydaktyczne, z których Zleceniobiorca prowadzący 

zajęcia będzie korzystać celem uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia ich jakości. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się używać sprzętu i pomocy dydaktycznych jedynie w celach określonych niniejszą 

umową, przy zachowaniu należytej staranności i zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym po zrealizowaniu 

przedmiotu umowy. 

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za sprzęt i pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1. 

4. Zleceniobiorca, przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu, jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć 

edukacyjnych. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należytą staranność dbałość  

o interesy Zleceniodawcy. 

6.  Zleceniobiorca decyduje o doborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć. 

 

§ 7 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli wykonania zadania. Zleceniodawca może  rozwiązać 

umowę z zachowaniem 14-dniowego wypowiedzenia w przypadku nie wykonywania lub nienależytego 

wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę. 

 

§ 8 
1. Zleceniobiorca płaci Zleceniodawcy karę umowną: 

 a)  z tytułu niezrealizowania (odwołania) którejkolwiek godziny lekcyjnej zajęć wysokości wynagrodzenia 

brutto za jedną godzinę; 

 b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 20% ogólnego 

wynagrodzenia;  

 c)  z tytułu zwłoki w realizacji obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt 3-5 w wysokości  wynagrodzenia brutto 

za jedną godzinę  za każdy dzień zwłoki. 

2. Zleceniodawca ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zleceniodawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 

§ 9 
Integralnymi częściami umowy są: oferta Zleceniobiorcy, oświadczenie, wzór rachunku i potwierdzenia, karta 

czasu pracy. 

 
§ 10 
1.  Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu.  

W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres (adres 

podany w ofercie) będzie uważane za skuteczne. 

2.  Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
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3.  Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wraz z przepisami wykonawczymi. 

 

§ 12 
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zleceniodawcy a 1 dla Zleceniobiorcy. 

 

 

 

Zleceniodawca:  Zleceniobiorca 

 

 

……………….  ……………………… 

  

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:  

1) oferta Zleceniobiorcy 

2) oświadczenie do umowy 

3) rachunek 

4) potwierdzenie dyrektora 
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Załącznik nr 1  

do umowy nr................. z dn............... 

 

 

Oświadczenie do umowy zlecenia 

nr......................... 

 

 

Imiona i nazwisko................................................................................... 

nazwisko rodowe .................................................................................. 

seria i nr dowodu osobistego.................................................................. 

data i miejsce urodzenia......................................................................... 

adres zamieszkania................................................................................. 

PESEL...................................................................................................... 

 

*Oświadczam, że jestem zatrudniony(a) / nie jestem zatrudniony(a). 

Jestem objęty(a) obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym a moje dochody 

miesięczne są wyższe od najniższego wynagrodzenia pracowniczego. * 

Moje miesięczne dochody są niższe od najniższego wynagrodzenia pracowniczego.* 

Pobieram emeryturę. * 

Pobieram rentę inwalidzką. * 

Pobieram świadczenie przedemerytalne. * 

Renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego nie pobieram. * 

Posiadam stopień niesprawności: znaczny, umiarkowany, lekki. * 

Nie posiadam żadnego stopnia niepełnosprawności. * 

 

 

 

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

data i podpis Zleceniobiorcy 

*podkreślić właściwe 
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Załącznik nr 2  

do umowy nr ....................... z dn.......................... 

Rachunek nr ……….. 
do umowy zlecenia nr …………………………….. 
 

Wystawiony dnia …………………….  
 

 
…………………………………..  …………………………… 

(imię i nazwisko)  (Pesel)  

 
………………………………………………….. 

(adres zamieszkania)  
 

 

Dla Zespołu Szkół w Tuchowie, 33-170 Tuchów NIP 993-05-64-836 

za przeprowadzenie zajęć w okresie od dnia …………………do dnia…………………. w  ramach projektu 

„Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w  gminie Tuchów” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zgodnie z zawartą w dniu …………………. r. umową Nr ………………………………;  na kwotę: 
 

w wysokości  ……………………………… zł (brutto), słownie: …………………………………..…… zł 00/100, 

w tym:  
 

zajęcia ……………………………………………….. z przedmiotu: ……………………………..………. 
(wyrównawcze, ze specjalistą, rozwijające)  (przedmiot) 

 

………..…………………….  x   ………………….. zł/godz. = ………………………zł 

  (liczba przepracowanych  (stawka za godz.)  

godzin) 
 

przeprowadzone w ……………..………………..…. w    ………………………….………….. 
 

Oświadczam, że pracę wykonałem/ łam osobiście, poza obowiązkowym czasem pracy: 
 

 

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

 Zleceniobiorca 

  
Stwierdzam, że praca została wykonana zgodnie z warunkami zawartej umowy  
 
 
 

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

Dyrektor szkoły  koordynator projektu  Zleceniodawca 

 

Dyspozycja wypłaty:  

 

Wypłatę w kwocie: …………….. zł brutto, słownie: ……………………………………………………zł 00/100  

brutto, proszę przelać na rachunek nr: ………………………………………………… 

 

 

 ………………………………………… 

  Zleceniobiorca 
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Załącznik nr 3  

do umowy nr ................. z dn. .................. 

 

 

 

 

Potwierdzenie przeprowadzonych zajęć w ramach projektu 

„Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w  gminie Tuchów”  

zgodnie z umową nr .............................. z dn. ..................... 

 

Potwierdzam przeprowadzenie przez Panią/Pana ........................................................................ 

............... godz. zajęć .................................................................................................................... 

w okresie od................................... do ................................ w …………………….................... 

...............................................................................................w .................................................... 

 

 

 

 

 

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

(data pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 


