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GMINA SUSZ 
14-240 Susz 

ul. Józefa Wybickiego 6 
 
 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

„Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji proje ktu pn:. Klub przedszkolaka” 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 
 
 
Postępowanie znak: ZP.271.4.2011 

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 25.08.2011 r. numer ogłoszenia 228361 - 2011,                    
a także zostało opublikowane na stronie internetowej http://bip.susz.sisco.info/  w zakładce przetargi                
oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz. 
 
 
Termin składania ofert 02.09.2011 r. do godz. 08:00  
Termin otwarcia ofert 02.09.2011 r. o godz. 09:00 
 
 
                                                                             ZATWIERDZIŁ: 
 

BURMISTRZ 
 

Krzysztof Pietrzykowski 
 
 
 
Susz, dnia 25.08.2011 r. 
 
Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 39 kolejno ponumerowanych stronach.  

Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część. 

Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez  Gmin ę Susz, współfinansowany ze środków                                  
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu S połecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX Rozwój wykształc enia kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrówny wanie szans edukacyjnych                                  
i zapewnienie wysokiej jako ści usług edukacyjnych świadczonych w systemie o światy,                                      
Poddziałanie  9.1.1 Zmniejszanie nierówno ści   w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkoln ej. 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
Nazwa zadania: „Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji pr ojektu pn:. Klub przedszkolaka” 
Pozstępowanie znak: ZP.271.4.2011 
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiaj ącego: 
 

Zamawiający: Gmina Susz 
Adres zamawiającego: ul. Józefa Wybickiego, 14-240 Susz,  
Telefon: (55) 278-60-15, 278-61-07 
Fax: (55) 278-62-22  
e-mail: sekretarz@susz.pl   
NIP: 581-10-15-015 
Godziny pracy: Pn, wt., czw., piąt. 7.00 – 15.00, śr. 8.00-16.00 
Strona internetowa, na której publikowane będą: SIWZ, ogłoszenia oraz wyjaśnienia dotyczące 
postępowania: http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi. 
 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Tryb zamówienia:  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust 8 tj. kwoty 193.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 
Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wyłonienie 
najkorzystniejszej oferty na wykonawcę usług dla zadania pn.: „Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb 
realizacji projektu pn:. Klub przedszkolaka”, Postępowanie znak: ZP.271.4.2011 
 

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.2010.113.759 z późn. zm). 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający do wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz.U.2009.226.1817) 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795) 

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz.U.2009.224.1796) 

e) Kodeks cywilny 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji projektu pn:. „Klub 
przedszkolaka. Projekt pn.: Klub przedszkolaka realizowany jest na podstawie umowy  
o dofinansowanie Nr POKL.09.01.01-28-035/10-00 z dnia 26.07.2010 r. 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, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej.  
Celem projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju 200 dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkujących 
gminę Susz poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Aby cel osiągnąć projekt zakłada 
utworzenie i prowadzenie w okresie VIII.2010 – VII.2012 pięciu Klubów Przedszkolaka działających przy 
Szkołach Podstawowych w: Babiętach Wielkich, Jawtach Wielkich, Kamieńcu, Lubnowych i Piotrkowie.  
Celem szczegółowym projektu: wzrost zespołów wychowania przedszkolnego o 5 klubów przedszkolaka, 
pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których rodzice zaczną dostrzegać problem 
właściwego wychowania już od najmłodszych lat i potrzebę edukacji przedszkolnej, pod kierunkiem 
fachowej kadry przygotowanie dzieci do dalszej edukacji poprzez podniesienie umiejętności 
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komunikacyjnych, manualnych, społecznych, zwalczanie głęboko zakorzenionych stereotypów dot. 
Nierówności płci, poprzez zajęcia edukacyjne dzieci i rodziców, aktywizacja ojców w wychowywaniu 
potomstwa. Projekt realizowany jest od 02.08.2010 r. do 31.07.2012 r. Całkowita wartość projektu: 
914.342,00 zł 
Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji przedmiotem zamówienia.                

2. Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli dydaktycznych oraz nauczycieli logopedów  
do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych w gminie Susz dla projektu pn.: „Klub Przedszkolaka” 
w punktach przedszkolnych zlokalizowanych w: 

- Szkole Podstawowej w m. Kamieniec  
- Szkole Podstawowej w m. Lubnowy Małe 
- Szkole Podstawowej w m. Piotrkowo  
- Szkole Podstawowej w m. Babięty Wielkie  
- Szkole Podstawowej w m. Jawty Wielkie  
 
Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwo ść składania ofert cz ęściowych na wymienione w niniejszej 
specyfikacji cz ęści zamówienia – ka żda z części stanowi odr ębne zamówienie i obejmuje: 
 
1) Część Nr 1 Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zaj ęć dydaktycznych w SP Kamieniec  
Zajęcia prowadzone będą w łącznym wymiarze 669,5 godzin, w tym 267 godzin w 2011 roku i 402,5 
godzin w 2012 roku. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części zamówienia mogą się 
odbywać w tym samym czasie w różnych szkołach/salach. Zajęcia będą odbywały się w dni nauki 
szkolnej - w inne dni za zgodą koordynatora projektu.  
W ramach  świadczonej usługi nauczyciel dydaktyczny zobowiązany będzie do: 
- Prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku 3 - 4 lata w Klubie Przedszkolaka,  
na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 
form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080 ze zm.) w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 
poz. 17). 
- Utrzymywania bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym, rodzicami dzieci uczęszczających 
do Klubu Przedszkolaka w celu sprawnej organizacji zajęć 
- Diagnozowania problemów oraz niezwłoczne informowanie Koordynatora projektu lub Koordynatora 
dydaktycznego 
- Bieżącej współpracy z zespołem projektu w zakresie realizowanych zadań 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w SIWZ oraz 
projekcie umowy o której mowa w punkcie XVII SIWZ.  
80.11.00.00-8 usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 
 
2) Część Nr 2 Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zaj ęć dydaktycznych w SP Lubnowy Małe  
Zajęcia prowadzone będą w łącznym wymiarze 669 godzin, w tym 267 godzin w 2011 roku i 402 godzin 
w 2012 roku. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części zamówienia mogą się odbywać  
w tym samym czasie w różnych szkołach/salach. Zajęcia będą odbywały się w dni nauki szkolnej -  
w inne dni za zgodą koordynatora projektu. 
W ramach  świadczonej usługi nauczyciel dydaktyczny zobowiązany będzie do: 
- Prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku 3 - 4 lata w Klubie Przedszkolaka,  
na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 
form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080 ze zm.) w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 
poz. 17). 
- Utrzymywania bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym, rodzicami dzieci uczęszczających 
do KP w celu sprawnej organizacji zajęć 
- Diagnozowania problemów oraz niezwłoczne informowanie Koordynatora projektu lub Koordynatora 
dydaktycznego 



                                                                        
             

 
 
 

Postępowanie znak ZP.271.4.2011 
Strona 5 z 39 

- Bieżącej współpracy z zespołem projektu w zakresie realizowanych zadań 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w SIWZ oraz 
projekcie umowy o której mowa w punkcie XVII SIWZ.  
80.11.00.00-8 usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 
3) Część Nr 3 Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zaj ęć dydaktycznych w SP Piotrkowo 
Zajęcia prowadzone będą w łącznym wymiarze 669 godzin, w tym 267 godzin w 2011 roku i 402 godzin 
w 2012 roku. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części zamówienia mogą się odbywać  
w tym samym czasie w różnych szkołach/salach. Zajęcia będą odbywały się w dni nauki szkolnej -  
w inne dni za zgodą koordynatora projektu. 
W ramach  świadczonej usługi nauczyciel dydaktyczny zobowiązany będzie do: 
- Prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku 3 - 4 lata w Klubie Przedszkolaka,  
na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 
form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080 ze zm.) w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 
poz. 17). 
- Utrzymywania bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym, rodzicami dzieci uczęszczających 
do KP w celu sprawnej organizacji zajęć 
- Diagnozowania problemów oraz niezwłoczne informowanie Koordynatora projektu lub Koordynatora 
dydaktycznego 
- Bieżącej współpracy z zespołem projektu w zakresie realizowanych zadań 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w SIWZ oraz 
projekcie umowy o której mowa w punkcie XVII SIWZ.  
80.11.00.00-8 usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 

 
4) Część Nr 4 Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zaj ęć dydaktycznych w SP Babi ęty Wielkie 
Zajęcia prowadzone będą w łącznym wymiarze 669 godzin, w tym 267 godzin w 2011 roku i 402 godzin 
w 2012 roku. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części zamówienia mogą się odbywać  
w tym samym czasie w różnych szkołach/salach. Zajęcia będą odbywały się w dni nauki szkolnej -  
w inne dni za zgodą koordynatora projektu. 
W ramach  świadczonej usługi nauczyciel dydaktyczny zobowiązany będzie do: 
- Prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku 3 - 4 lata w Klubie Przedszkolaka,  
na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 
form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080 ze zm.) w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 
poz. 17). 
- Utrzymywania bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym, rodzicami dzieci uczęszczających 
do KP w celu sprawnej organizacji zajęć 
- Diagnozowania problemów oraz niezwłoczne informowanie Koordynatora projektu lub Koordynatora 
dydaktycznego 
- Bieżącej współpracy z zespołem projektu w zakresie realizowanych zadań 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w SIWZ oraz 
projekcie umowy o której mowa w punkcie XVII SIWZ.  
80.11.00.00-8 usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 

 
5) Część Nr 5 Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zaj ęć dydaktycznych w SP Jawty Wielkie 
Zajęcia prowadzone będą w łącznym wymiarze 664 godzin, w tym 265 godzin w 2011 roku i 399 godzin 
w 2012 roku. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części zamówienia mogą się odbywać  
w tym samym czasie w różnych szkołach/salach. Zajęcia będą odbywały się w dni nauki szkolnej -  
w inne dni za zgodą koordynatora projektu. 
W ramach  świadczonej usługi nauczyciel dydaktyczny zobowiązany będzie do: 



                                                                        
             

 
 
 

Postępowanie znak ZP.271.4.2011 
Strona 6 z 39 

- Prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku 3 - 4 lata w Klubie Przedszkolaka,  
na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 
form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080 ze zm.) w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 
poz. 17). 
- Utrzymywania bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym, rodzicami dzieci uczęszczających 
do KP w celu sprawnej organizacji zajęć 
- Diagnozowania problemów oraz niezwłoczne informowanie Koordynatora projektu lub Koordynatora 
dydaktycznego 
- Bieżącej współpracy z zespołem projektu w zakresie realizowanych zadań 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w SIWZ oraz 
projekcie umowy o której mowa w punkcie XVII SIWZ.  
80.11.00.00-8 usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 

 
6) Część Nr 6 Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zaj ęć dydaktycznych w SP Jawty Wielkie 
Zajęcia prowadzone będą w łącznym wymiarze 664 godzin, w tym 265 godzin w 2011 roku i 399 godzin 
w 2012 roku. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części zamówienia mogą się odbywać  
w tym samym czasie w różnych szkołach/salach. Zajęcia będą odbywały się w dni nauki szkolnej -  
w inne dni za zgodą koordynatora projektu. 
W ramach  świadczonej usługi nauczyciel dydaktyczny zobowiązany będzie do: 
- Prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku 3 - 4 lata w Klubie Przedszkolaka,  
na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 
form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080 ze zm.) w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 
poz. 17). 
- Utrzymywania bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym, rodzicami dzieci uczęszczających 
do KP w celu sprawnej organizacji zajęć 
- Diagnozowania problemów oraz niezwłoczne informowanie Koordynatora projektu lub Koordynatora 
dydaktycznego 
- Bieżącej współpracy z zespołem projektu w zakresie realizowanych zadań 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w SIWZ oraz 
projekcie umowy o której mowa w punkcie XVII SIWZ.  
80.11.00.00-8 usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 

 
7) Część Nr 7 Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zaj ęć logopedycznych Szkołach 
Podstawowych w: Babi ętach Wielkich, Piotrkowie 
Zajęcia prowadzone będą w łącznym wymiarze 100 godzin, w tym 40 godzin w 2011 roku i 60 godzin w 
2012 roku. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części zamówienia mogą się odbywać  
w tym samym czasie w różnych szkołach/salach. Zajęcia będą odbywały się w dni nauki szkolnej -  
w inne dni za zgodą koordynatora projektu - w zależności od potrzeb poszczególnych grup 
przedszkolnych i w czasie trwania zajęć przedszkolnych. 
W ramach  świadczonej usługi nauczyciel logopeda zobowiązany będzie do: 
- Diagnoza potrzeb dzieci w wieku 3-4 l. w zakresie logopedii, celem jest potwierdzenia bądź 
wykluczenia istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych  
na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmów. 
- Prowadzenie zajęć stałych (grupowych i indywidualnych)  dla dzieci w wieku 3-4 l. w Klubach 
Przedszkolaka w Babiętach Wielkich, Piotrkowie  mających na celu kształtowanie prawidłowej mowy u 
dzieci, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek 
zaburzeń w jej rozwoju. 
-  Podejmowanie działań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania 
się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie) u dzieci z KP w Babiętach Wielkich, 
Piotrkowie 
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- Udzielanie porad rodzicom dzieci 
- Utrzymywanie bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym oraz z rodzicami dzieci 
uczęszczających do KP w celu sprawnej organizacji zajęć 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w SIWZ oraz 
projekcie umowy o której mowa w punkcie XVII SIWZ.  
80.11.00.00-8 usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 

 
8) Część Nr 8 Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zaj ęć logopedycznych Szkole 
Podstawowej w: Jawtach Wielkich 
Zajęcia prowadzone będą w łącznym wymiarze 99 godzin, w tym 39 godzin w 2011 roku i 60 godzin  
w 2012 roku. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części zamówienia mogą się odbywać  
w tym samym czasie w różnych szkołach/salach. Zajęcia będą odbywały się w dni nauki szkolnej -  
w inne dni za zgodą koordynatora projektu - w zależności od potrzeb poszczególnych grup 
przedszkolnych i w czasie trwania zajęć przedszkolnych. 
W ramach  świadczonej usługi nauczyciel logopeda zobowiązany będzie do: 
- Diagnoza potrzeb dzieci w wieku 3-4 l. w zakresie logopedii, celem jest potwierdzenia bądź 
wykluczenia istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych  
na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmów. 
- Prowadzenie zajęć stałych (grupowych i indywidualnych)  dla dzieci w wieku 3-4 l. w Klubie 
Przedszkolaka w Jawtach Wielkich mających na celu kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci, dbanie o 
właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej 
rozwoju. 
-  Podejmowanie działań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania 
się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie) u dzieci z KP w Jawtach Wielkich 
- Udzielanie porad rodzicom dzieci 
- Utrzymywanie bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym oraz z rodzicami dzieci 
uczęszczających do KP w celu sprawnej organizacji zajęć 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w SIWZ oraz 
projekcie umowy o której mowa w punkcie XVII SIWZ.  
80.11.00.00-8 usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 

 
9) Część Nr 9 Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zaj ęć logopedycznych Szkołach 
Podstawowych w: Kamie ńcu, Lubnowy Małe 
Zajęcia prowadzone będą w łącznym wymiarze 100 godzin, w tym 40 godzin w 2011 roku i 60 godzin  
w 2012 roku. Zajęcia realizowane w ramach poszczególnych części zamówienia mogą się odbywać  
w tym samym czasie w różnych szkołach/salach. Zajęcia będą odbywały się w dni nauki szkolnej -  
w inne dni za zgodą koordynatora projektu - w zależności od potrzeb poszczególnych grup 
przedszkolnych i w czasie trwania zajęć przedszkolnych. 
W ramach  świadczonej usługi nauczyciel logopeda zobowiązany będzie do: 
- Diagnoza potrzeb dzieci w wieku 3-4 l. w zakresie logopedii, celem jest potwierdzenia bądź 
wykluczenia istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych  
na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmów. 
- Prowadzenie zajęć stałych (grupowych i indywidualnych)  dla dzieci w wieku 3-4 l. w Klubach 
Przedszkolaka w Kamieńcu, Lubnowy Małe  mających na celu kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci, 
dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek 
zaburzeń w jej rozwoju. 
-  Podejmowanie działań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania 
się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie) u dzieci z KP w Kamieńcu, Lubnowy 
Małe 
- Udzielanie porad rodzicom dzieci 
- Utrzymywanie bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym oraz z rodzicami dzieci 
uczęszczających do KP w celu sprawnej organizacji zajęć 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w SIWZ oraz 
projekcie umowy, o której mowa w punkcie XVII SIWZ.  
80.11.00.00-8 usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 
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3. Ilość godzin pracy nauczycieli w danym dniu będzie ustalona w porozumieniu z Koordynatorem 

dydaktycznym w danej szkole i zatwierdzona przez Koordynatora projektu. 
4. Liczba dzieci w poszczególnych grupach max. 20 os. 
5. Przez 1 (jedną) godzinę zajęć Zamawiający rozumie 60 min. 
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w niniejszej SIWZ 

oraz projekcie umowy o której mowa w punkcie XVII niniejszej SIWZ.  
7. Wykonawca zatrudniony będzie na podstawie umowy zlecenia. Wykonawcę obowiązuje należytą 

staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Do ceny oferty należy wliczyć własny transport do 
miejsc realizacji projektu na terenie gminy Susz. 

8. Wykonana usługa ma zapewnić prawidłowe spełnienie przez Zamawiającego wszystkich warunków 
narzuconych umową o dofinansowanie zawartą z Instytucją Pośredniczącą. 

9. Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  
80.11.00.00-8 usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 

10. Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania w ramach 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, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej. 

11. Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu 
zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców. 

12. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia  
 
W odniesieniu do wszystkich cz ęści zamówienia: 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy.  
2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30 czerwca 2012 r.     

 
 

V. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnie nia tych 
warunków  
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający 
spełnianie warunków: 
a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
b) posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie  
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  
d) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
e) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 ustawy pzp. 

2. Zamawiający dokona ustalenia czy wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 
 
1) W zakresie warunku wskazanego w pkt. V ust. 1 lit. a) SIWZ, posiadania uprawnie ń                        

do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści,  jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie  o spełnianiu warunku zgodnie                       
z wzorem nr 2, o którym mowa w pkt. VI. ust. 1 ppkt. 2 SWIZ. Ocena spełnienia tego warunku będzie 
dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie  
z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ - w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia.  
  

2) W zakresie warunku wskazanego w pkt. V ust. 1 lit. b) SIWZ posiadania wiedzy i do świadczenia  
Wykonawca wykaże, że posiada: 
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2.1. doświadczenie: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy                   
i do świadczenia  
 
a) w odniesieniu do Cz ęści 1-6 zamówienia:  

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert ukończył realizację,  
co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz złoży 
oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania 
zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia Zamawiający rozumie prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku  
3 - 4 lat. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie 
złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza „Do świadczenie zawodowe”, 
którego wzór stanowi Nr 3  do SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku 
zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ, że dysponuje 
wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Do wzmiankowanego 
Formularza nale ży doł ączyć dokumenty potwierdzaj ące, że wykazane usługi zostały 
wykonane nale życie np. referencje, opinie itp.  Nie wykazanie w wystarczający sposób 
potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania 
po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli wykonawca nie 
może wykazać, że spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w wyżej 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższe warunki, gdy wykaże, że polega on na 
wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w 
szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 
 

b) w odniesieniu do Cz ęści 7-9 zamówienia:  
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert ukończył realizację,  
co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz złoży 
oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania 
zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia Zamawiający rozumie prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku 3 - 
4 lat. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego 
przez Wykonawcę wypełnionego formularza „Do świadczenie zawodowe”, którego wzór 
stanowi Nr 3a  do SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z 
wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ, że dysponuje wiedzą i 
doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Do wzmiankowanego 
Formularza nale ży doł ączyć dokumenty potwierdzaj ące, że wykazane usługi zostały 
wykonane nale życie np. referencje, opinie itp.  Nie wykazanie w wystarczający sposób 
potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania 
po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli wykonawca nie 
może wykazać, że spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w wyżej 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższe warunki, gdy wykaże, że polega on na 
wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w 
szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 
 

3) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. c) dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy konania zmówienia  wykonawca 
wykaże, że posiada: 
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a) w odniesieniu do Cz ęści 1-6 zamówienia:  
− potencjał kadrowy:  dla wykazania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że posiada do 
dyspozycji niezbędny wykwalifikowany potencjał kadrowy w celu obsadzenia podanego niżej 
stanowiska:  
 
Nauczyciel dydaktyczny:  

• Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone  
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
 i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400) 

• co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela, w tym min. II 
semestry (szkolne) pracy z dziećmi w wieku 3-4 lata; 
 

oraz złoży oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie 
VI ust. 1 ppkt. 2 SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Ocena 
spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 4 do SIWZ  
oraz złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2 do SIWZ.                          
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania tego warunku spowoduje 
wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 
dokumentów. Jeżeli wykonawca nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to 
zobowiązany jest do załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 
 
b) w odniesieniu do Cz ęści 7-9 zamówienia:  
− potencjał kadrowy:  dla wykazania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że posiada do 
dyspozycji niezbędny wykwalifikowany potencjał kadrowy w celu obsadzenia podanego niżej 
stanowiska:  
 
Nauczyciel logopeda:  

• Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone  
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
 i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400) 

• co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy, w tym min. II 
semestry (szkolne) pracy z dziećmi w wieku 3-4 lata; 
 

oraz złoży oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie 
VI ust. 1 ppkt. 2 SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Ocena 
spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 4a do SIWZ  
oraz złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2 do SIWZ.                          
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania tego warunku spowoduje 
wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 
dokumentów. Jeżeli wykonawca nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to 
zobowiązany jest do załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 
 
− potencjał techniczny w :  dla wykazania, że wykonawca spełnia warunek posiadania                             

do dyspozycji potencjału technicznego zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie  
o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w pkt. VI. ust. 1 ppkt. 2 SWIZ. 
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 
ppkt.2) SIWZ - w odniesieniu do wszystkich cz ęści zamówienia.  
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4) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. d) znajdowania si ę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, wykonawca złożyły 
oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w pkt. VI ust.1 pkt.2) 
SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 
ppkt.2) SIWZ - w odniesieniu do wszystkich cz ęści zamówienia.  
 

5) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. e) wykazania braku podstaw                      
do wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp 
Zamawiający żąda by wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia zgodnie z wzorem nr 2a, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.3) 
SIWZ.- w odniesieniu do wszystkich cz ęści zamówienia.  
 

3. Wykonawca może, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych                
do wykonania zamówienia, innych podmiotów lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą czy 
dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści 
załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił 
na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania warunków 
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania  po wyczerpaniu czynności wezwania do 
uzupełnienia dokumentów. 

 
VI. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w post ępowaniu. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:  

 
1) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru nr 1,   

 
2) Podpisane oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - wg wzoru 2 ,  
 

3) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy prawo zamówień publicznych - wg wzoru 2a ,  
 

4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                
i odbiorców (Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 
należycie wystawione przez podmiot zlecający wykonanie zamówienia): 
-  dla Części Nr 1-6 wg wzoru nr Nr 3, 
- dla Części Nr 7-9 wg wzoru nr 3a, 

 
5) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami: 
- dla Części Nr 1-6 wg wzoru nr 4, 
- dla Części Nr 7-9 wg wzoru nr 4a, 
na którym jest zawarte oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 
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6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów                 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy                
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia                        
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 
 

7) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania e wentualnych wyja śnień, jeżeli osobą 
podpisującą nie jest osoba upoważniona 

 
2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń, pełnomocnictw 

i dokumentów lub którzy złożyli te dokumenty, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba, że mimo ich wezwania oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia, dokumenty, 
pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych w przez 
zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadcze ń lub dokumentów: 

1. Znak postępowania: ZP.271.4.2011 Uwaga:  w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy 
posługiwać się tym znakiem. 

2. Wszelka komunikacja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. dalej zbiorczo, 
„Korespondencja”) na etapie przygotowywania ofert pomiędzy Zamawiającym i każdym                  
z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich 
wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu z zachowaniem tajności źródła 
pytania. 

3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie Korespondencji pisemnie lub faksem (numer faks wskazany                
w punkcie I SIWZ). Jeśli zamawiający lub wykonawca przekazuje Korespondencję faksem, każda              
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, aby 
korespondencja, o której mowa w ust. 2 niniejszego punktu przekazywana faksem była potwierdzana 
pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

4. Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści porozumiewania si ę drog ą elektroniczn ą 
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt.3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do 
zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

6. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania 
wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 

7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację 
istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie 
Zamawiającego http://bip.susz.sisco.info/  w zakładce przetargi. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść 
niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ 
oraz umieści treść ww. zmiany na stornie Zamawiającego http://bip.susz.sisco.info/  w zakładce 
przetargi. Zamawiający  nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 

10. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
 
a) Jadwiga Lichaczewska – tel. 600-481-784- informacje dotycz ące przedmiotu zamówienia 
b) Agnieszka Kasicka  – tel. 693-074-358 - w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówie ń 

publicznych 
 

VIII. Wymagania dotycz ące wadium  
Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.  
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IX. Termin zwi ązania ofert ą 
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1) Pzp wykonawca związany jest ofertą 30 dni  od daty upływu terminu 

składnia 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 zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą.  

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza.  

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Warunki formalne sporządzenia oferty: 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                       
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,                
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 
długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy 
dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

4) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku 
obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę.  

5) Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, 
podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst 
przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy 
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca. 

6) Oferta (formularz oferty, oświadczenia, wykazy, o których mowa w SIWZ) musi być podpisana                
lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 
Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, kopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” przez udzielającego pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu lub notariusza. 
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. Ewentualne poprawki (w szczególności każde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc.) w tekście 
oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki 
lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz parafowane własnoręcznie przez 
osobę upoważnioną  do reprezentowania Wykonawcy. 

7) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w 
formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie 
zawierającej tekst bądź inny znak graficzny i podpisane przez Wykonawcę lub osobę do tego 
upoważnioną. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób 
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

8) Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna 
rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca 
może: 
a) nie numerować czystych stron  
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9) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

10) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega,                
że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą 
„NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA                        
W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI             
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.  zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, 
oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności. 

11) W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych                
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych 
jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty. 

12) Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
13) Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji stanowią jej integralną część.  
14) Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie zewnętrznej 

jako oficjalny termin złożenia oferty. 
15) Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach gwarantujących zachowanie 

poufności jej treści i zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oraz 
oznakowana w sposób następujący:. 
a) koperta zewnętrzna - nie oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn. 

 

 
b) koperta wewnętrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być 

opatrzona nazwą i adresem wykonawcy.  
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem 

powyższych warunków. 
16) Oferta musi obejmować część zamówienia na którą wykonawca składa ofertę. 
17) Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. (jeśli dotyczy) 
18) W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa 

się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
2. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert: 
a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w punkcie X ust. 1 ppkt. 16) lit. a)                    
z dopiskiem „wycofanie”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej 
kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności                                        
ze złożonymi ofertami. 

 

 

Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz,  
Oferta w post ępowaniu znak: ZP.271.4.2011 na zadanie pn.:  

 

„Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji proje ktu  
pn:. Klub przedszkolaka” 

 
Część zamówienia Nr…………….. 

 

- nie otwiera ć przed terminem otwarcia ofert tj. 02.09.2011 r. god z. 09.00. 
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b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że swoją  ofertę zmienia, 
określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą 
konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien 
dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej 
kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak punkcie X ust. 1 ppkt. 16) lit. a) i b), przy 
czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

2) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 
ofert. 

3) Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcom ofertę, która została złożona po upływie terminu do 
składania ofert. 
 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne) :  
3.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
3.2) Wykonawcy określeni w ust. 3 ustanawiają pełnomocnika do: 

a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
b) reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3.1) Treść  pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie mogłaby 
identyfikować wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,                     
a także wskazywać jakiego postępowania dotyczy, nadto musi wskazywać ustanowionego 
pełnomocnika oraz określać zakres umocowania pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnik 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia udzieli „dalszego 
pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać                           
z pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich wykonawców ustanawiających 
pełnomocnika.   

3.2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt. 3.3) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.  
3.3) Załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.  
3.4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą 

występującym jako pełnomocnik pozostałych. 
3.5) Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 
3.6) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców.  

3.7) W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców 
a) oświadczenie z pkt VI ust. 1 ppkt. 2 SIWZ składa lider bądź wszyscy Wykonawcy, oświadczenie 

z pkt. VI ust. 1 ppkt. 3 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie bądź łącznie na jednym 
dokumencie. Jeżeli liderem (np. pełnomocnikiem konsorcjum) jest podmiot nie będący 
Wykonawcą – przedmiotowe oświadczenia składa w imieniu Wykonawców;  

b) oferta, składane dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez każdego z wykonawców 
lub ustanowionego pełnomocnika; 

c) dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy, formularze sprzętowe, formularze 
asortymentowo - cenowe itp. (jeżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik Wykonawców 
w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 

d) wadium (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z Wykonawców występujących 
wspólnie lub może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną 

e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako pełnomocnik. 

 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

 
Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pok. nr 102, w terminie do dnia  
02.09.2011 r. do godziny 08:00. 
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Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, sala Nr 1, w dniu  02.09 .2011 r.                                  
o godzinie 09:00  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                          
na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny ofertowe. 
4. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych 

ofert. W przypadku, gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony. 
5. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie 

będą otwarte. 
6. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

7. Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz naruszą zasady ustawy zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 
Odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 prawo zamówień publicznych. 

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Inżynierem, dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany 
ceny. 

10. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1. 

11. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cenę oferty należy podać w formie złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym,  

a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 
2. Wykonawca podaje cenę oferty wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę 

uwzględniając podatek VAT. 
3. W przypadku gdy Wynagrodzenie Wykonawcy: 

- podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,  
- podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego 
- podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,  

cena oferty musi zawierać powyższe składniki wynagrodzenia ze strony wykonawcy i zamawiającego.  
4. Wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę muszą zostać skalkulowane 

w cenie jednostkowej za godzinę zajęć. 
5. Zamawiający żąda by wartość podana na formularzu była podana cyfrą w złotych i groszach z należytą 

starannością na odpowiedzialność wykonawcy.  
6. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr 

miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości 
cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie 
wyliczenia ceny. 

7. Ostateczną cenę oferty stanowi kwota brutto podana w formularzu ofertowym – iloczyn ceny 
jednostkowej 1 godziny zajęć oraz przewidywanej liczby godzin.  

8. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie podanej na formularzu ofertowym. 
9. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ  na wysokość ceny.  

10. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny 
być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez 
wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o 
towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje 
odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.8) ustawy. 

11. Należy przewidzieć cały przebieg usługi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji 
Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej. 

12. Zamawiający nie będzie akceptował żadnych dodatkowych roszczeń finansowych zgłoszonych przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji projektu. 
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XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty,  

      wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sp osobu oceny ofert  
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. 

2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione w warunki komisja dokona oceny ofert na 
podstawie następującego kryterium: 

 

L.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena 100 % 

 
3. Komisja dokona oceny oferty na podstawie następującego wzoru: 

              cena oferty najniższej 

1) ilość punktów badanej ceny oferty = ------------------------------------  x 100 pkt 
                           cena oferty badanej 

4. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. 
5. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca 

po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to 
parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr 
setny zaokrągla się w górę. 

6. Wynik - w zakresie ka żdej z cz ęści zamówienia od 1 do 9 – oferta z maksymaln ą liczb ą 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria z ostanie uznana za ofert ę najkorzystniejsz ą, 
pozostałe oferty zostan ą sklasyfikowane zgodnie z ilo ścią uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego o ferta na dan ą część zamówienia uzyska 
najwy ższą ilo ść punktów. 
 

XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć spełnione po wyborze  oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. 

2. O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, 
którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy Pzp oraz zamieści 
informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt.1) (Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)                 
na stronie internetowej - http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi oraz w swojej siedzibie                     
na „tablicy ogłoszeń”. 

4. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże w zawiadomieniu o wyborze oferty termin i miejsce 
podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż w 6 dniu od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz punkcie VII ust. 1 i 4 SIWZ                           
lub w 11 dniu, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 

5. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowi ązany jest dostarczy ć zamawiaj ącemu 
nast ępujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku             
ich niedostarczenia:  
1) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  w pełni                 

z praw publicznych osób przewidzianych do realizacji zamówienia - wzór Nr 6 do SIWZ   
2) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór 

Nr  7 do SIWZ  
3) Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych funduszy 
strukturalnych wdrażanych poprzez programy operacyjne określone w NSRO (np. RPO Warmia  
i Mazury, PO Rozwój Polski Wschodniej, Program Współpracy Transgranicznej LT-PL-RU itp.) – 
wzór Nr 8 do SIWZ  
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4) Oświadczenie wykonawcy do celów podatkowych i ubezpie czeń społecznych – wzór nr 9  
do siwz   

5) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia  
do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400) 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący  się o udzielenie zamówienia publicznego 
są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umow ę reguluj ącą współprac ę tych wykonawców 
(umow ę konsorcjum). 
 

XV. Spotkanie z wykonawcami.  
1. Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego 
 
XVI. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy na podstawie                              

art. 147 ust. 1 
 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy 
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, wg wzoru Nr 5  do niniejszej SIWZ. 

 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 

wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony 
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

      W pozostałych przypadkach niż ww wymienione odwołanie nie przysługuje. 
4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu                
o udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania 
zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 
7.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
zamawiającego http:/bip.warmia.mazury.pl/  

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 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. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
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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 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii 
odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII niniejszej 
specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, 
stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

15. Kopię odwołania Zamawiający:  
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
2) zamieści również na stronie internetowej - http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  

      wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 
korzyść strony, do której przystępuje.  

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej               
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków 
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu. 

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 
XIX. Uniewa żnienie post ępowania. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z art. 93 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
XX. Oferty cz ęściowe  
Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 
 
XXI. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 

 
XXII. Zamówienia uzupełniaj ące 
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6) 
ustawy Pzp. 

 
XXIII. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje  przeprowadzania aukcji elektronicznej 

 
XXIV. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 
Zamawiający nie przewiduje  zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
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XXV.  Rozliczenia miedzy zamawiaj ącym a wykonawc ą  

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich  

XXVI. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Wzór Nr 1 – formularz ofertowy 
2) Wzór Nr 2 – oświadczenie wykonawcy 
3) Wzór Nr 2a – oświadczenie wykonawcy 
4) Wzór Nr 3 – doświadczenie wykonawcy 
5) Wzór Nr 3a - doświadczenie wykonawcy 
6) Wzór Nr 4 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania 
7) Wzór Nr 4a – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania 
8) Wzór Nr 5 – projekt umowy  
9) Wzór Nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie                  

w pełni z praw publicznych 
10) Wzór Nr 7 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
11) Wzór Nr 8 – Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów finansowanych                             

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych 
funduszy strukturalnych wdrażanych poprzez programy operacyjne określone w NSRO (np. RPO 
Warmia i Mazury, PO Rozwój Polski Wschodniej, Program Współpracy Transgranicznej LT-PL-RU itp.) 

12) Wzór Nr 9 – Oświadczenie o składkach 
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Wzór Nr 1 - formularz ofertowy 

 
FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

 

 
 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA CENOWA 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni).......................................................................................................  

 

działając w imieniu i na rzecz:....................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 
 
 

............................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 
 
 

REGON.......................................................... Nr NIP ................................................................. 

 

 

Nr konta bankowego:.................................................................................................................. 

 

 

nr telefonu ....................................................... nr faxu.............................................................. 

 
 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

 
 
 
 
 

„Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji pr ojektu  
pn:. Klub przedszkolaka” 

 
Postępowanie znak: ZP.271.4.2011 

 
 
składam(y) niniejszą ofertę: 
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1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do  

CZĘŚCI NR 1 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ za łączną cenę 

brutto:................................................................................................ 

Słownie brutto………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W tym:  

Cena za 1 godzin ę zajęć w zł  Przewidywana liczba godzin Cena zł 

A B C=AxB 

…………………………………… 
669,5 

……………………………… 

 

2. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do  

CZĘŚCI NR 2 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ za łączną cenę 

brutto:................................................................................................ 

Słownie brutto………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W tym:  

Cena za 1 godzin ę zajęć w zł  Przewidywana liczba godzin Cena zł 

A B C=AxB 

…………………………………… 
669 

……………………………… 

 

3. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do  

CZĘŚCI NR 3 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ za łączną cenę 

brutto:................................................................................................ 

Słownie brutto………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W tym:  

Cena za 1 godzin ę zajęć w zł  Przewidywana liczba godzin Cena zł 

A B C=AxB 

…………………………………… 
669 

……………………………… 

 

4. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do  

CZĘŚCI NR 4 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ za łączną cenę 

brutto:................................................................................................ 

Słownie brutto………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W tym:  

Cena za 1 godzin ę zajęć w zł  Przewidywana liczba godzin Cena zł 

A B C=AxB 

…………………………………… 
669 

……………………………… 
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5. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do  

CZĘŚCI NR 5 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ za łączną cenę 

brutto:................................................................................................ 

Słownie brutto………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W tym:  

Cena za 1 godzin ę zajęć w zł  Przewidywana liczba godzin Cena zł 

A B C=AxB 

…………………………………… 
664 

……………………………… 

 

6. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do  

CZĘŚCI NR 6 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ za łączną cenę 

brutto:................................................................................................ 

Słownie brutto………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W tym:  

Cena za 1 godzin ę zajęć w zł  Przewidywana liczba godzin Cena zł 

A B C=AxB 

…………………………………… 
664 

……………………………… 

 

7. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do  

CZĘŚCI NR 7 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ za łączną cenę 

brutto:................................................................................................ 

Słownie brutto………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W tym:  

Cena za 1 godzin ę zajęć w zł  Przewidywana liczba godzin Cena zł 

A B C=AxB 

…………………………………… 
100 

……………………………… 

 

8. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do  

CZĘŚCI NR 8 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ za łączną cenę 

brutto:................................................................................................ 

Słownie brutto………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W tym:  

Cena za 1 godzin ę zajęć w zł  Przewidywana liczba godzin Cena zł 

A B C=AxB 

…………………………………… 
99 

……………………………… 
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9. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do  

CZĘŚCI NR 9 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ za łączną cenę 

brutto:................................................................................................ 

Słownie brutto………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W tym:  

Cena za 1 godzin ę zajęć w zł  Przewidywana liczba godzin Cena zł 

A B C=AxB 

…………………………………… 
100 

……………………………… 

 

 

 

10. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić). 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy  
konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

12. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

13. Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 
umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

14. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: 

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

15. Oświadczam(y), że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie przedstawionym w SIWZ. 
16. Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy 
się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 

17. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
takie zawarte są w następujących dokumentach: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

 
 

......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Wzór  Nr 2 - oświadczenie wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art.22 ust.1) 

 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na zadanie pn.:  

 
„Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji pr ojektu 

pn:. Klub przedszkolaka” 
 

Post ępowanie znak: ZP.271.4.2011 
 

 
Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie 
 

1. ........................................................................................................................................ 

2.  ....................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................ 
(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie) 

 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 
 
oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 
spełnia(my) warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: 

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

2. posiadania wiedzy i doświadczenia*; 

3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia*  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej* 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) 
odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk. 

 
 
 

 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Wzór  Nr 2a- oświadczenie wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art.24 ust.1) 

 
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

 
„Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji pr ojektu 

pn:. Klub przedszkolaka” 
 

Post ępowanie znak: ZP.271.4.2011 
 
Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie 
 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 
/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/ 

 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 

 
oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): nie podlega(my) wykluczeniu                   

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) 
odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk. 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 

 

 
 
UWAGA!: 

* w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24 Pzp, bezwzględnie należy 
wypisać nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną - wówczas oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z art.24 ust.1 w imieniu wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie składa pełnomocnik, oraz przedmiotowe oświadczenie w swoim 
imieniu składa każdy z wykonawców. 
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Wzór nr 3 - doświadczenie wykonawcy  

 
 
 
 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 
Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowała(y) w ciągu ostatnich 3 lat następujące 
usługi: 

Lp. 
Nazwa i adres  

Zlecającego usługi 

Całkowita wartość 

projektu 

Nazwa usługi 

 (usługa musi potwierdzać spełnianie 

warunków postawionych przez 

Zamawiającego określone w punkcie V 

ust.2 pkt.2) ppkt.2.1. lit.a) SIWZ, 

co najmniej 1 usługa odpowiadająca swoim 

rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 

zamówienia, Przez usługę odpowiadającą 

swoim rodzajem usługom stanowiącym 

przedmiot zamówienia Zamawiający 

rozumie prowadzenie zajęć dydaktycznych 

dla dzieci w wieku 3 - 4 lat. 

Czas realizacji  

od – do  

dz/m-c /rok 

  

Informacja o 

podstawie 

dysponowania  

doświadczeniem* 

1 2 3 4 5 6 

     doświadczenie 

wykonawcy / 

oddane do 

dyspozycji przez 

inny podmiot *** 
 
Uwaga: 
1. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie 

wystawione przez podmiot zlecający wykonanie zamówienia np. referencje, opinie itp. 
 

2. *W przypadku, gdy doświadczenie, o którym mowa wyżej jest oddane przez inny podmiot do realizacji 
zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z 
niego przy wykonywaniu zamówienia.  

 

3. *** niewłaściwe skreślić 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) 
odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk. 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym                    
na zadanie pn.: 

 
„Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji pr ojektu 

pn:. Klub przedszkolaka” 
 

ZADANIE Nr…………….(od 1 do 6) 
 

Post ępowanie znak: ZP.271.4.2011 
 
 
 
 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)  
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Wzór nr 3a - doświadczenie wykonawcy  

 
 
 
 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 
Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowała(y) w ciągu ostatnich 3 lat następujące 
usługi: 

Lp. 
Nazwa i adres  

Zlecającego usługi 
Całkowita wartość  

Nazwa usługi 

 (usługa musi potwierdzać spełnianie 

warunków postawionych przez 

Zamawiającego określone w punkcie V 

ust.2 pkt.2) ppkt.2.1. lit.a) SIWZ, 

co najmniej 1 usługa odpowiadająca swoim 

rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 

zamówienia, Przez usługę odpowiadającą 

swoim rodzajem usługom stanowiącym 

przedmiot zamówienia Zamawiający 

rozumie prowadzenie zajęć logopedycznych 

dla dzieci w wieku 3 - 4 lat. 

Czas realizacji  

od – do  

dz/m-c /rok 

  

Informacja o 

podstawie 

dysponowania  

doświadczeniem* 

1 2 3 4 5 6 

     doświadczenie 

wykonawcy / 

oddane do 

dyspozycji przez 

inny podmiot *** 
 
Uwaga: 
4. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie 

wystawione przez podmiot zlecający wykonanie zamówienia np. referencje, opinie itp. 
 

5. *W przypadku, gdy doświadczenie, o którym mowa wyżej jest oddane przez inny podmiot do realizacji 
zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z 
niego przy wykonywaniu zamówienia.  

 

6. *** niewłaściwe skreślić 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) 
odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk. 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym             
na zadanie pn.: 

 
„Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji pr ojektu 

pn:. Klub przedszkolaka” 
 

ZADANIE Nr…………….(od 7 do 9) 
 

Post ępowanie znak: ZP.271.4.2011 
 
 
 
 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)  
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Wzór nr 4 – wykaz osób i podmiotów  
przewidzianych do realizacji zadania 

 
  
 
 
 
 
 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

POTENCJAŁ KADROWY 

 

A. Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

L.p. 

 

Imię i Nazwisko, 

 wykształcenie 

 

Zakres wymagań minimalnych 

Posiadane 

kwalifikacje - 

(nazwa, rodzaj) 

Doświadczenie w realizacji 

projektów 

wymagane/podsiane* 

Informacja                          

o podstawie 

dysponowania 

osobami ** 

1 2 3 4 5 6 

1  

Nauczyciel dydaktyczny:  

• Kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w przedszkolach określone  
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.                
w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli 
niemających wyższego wykształcenia 
lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400) 

•   co najmniej 3-letnie doświadczenie                
w pracy na stanowisku nauczyciela,            
w tym min. II semestry (szkolne) pracy 
z dziećmi w wieku 3-4 lata; 

 
3/..... 

(prosz ę wpisa ć posiadane 

doświadczenie) 

Osoba będąca              
w dyspozycji 
wykonawcy / 
oddana do 

dyspozycji przez 
inny podmiot *** 

Uwaga: 
1) * wykonawca nie jest zobowiązany do dołączania dokumentów potwierdzających doświadczenie 

zawodowe, składa jedynie niniejsze oświadczenie. 
2) ** W przypadku, gdy potencjał kadrowy, o którym mowa wyżej jest oddany przez inny podmiot                      

do realizacji zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niemniejszego wykazu dołączyć pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału kadrowego na 
okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. 

3) *** niewłaściwe skreślić 
Jednocześnie oświadczam(y), że osoby podane w powyższej tabeli, które będą uczestniczyć                
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane ustawami uprawnienia. 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) 
odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk. 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 
 

„Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji pr ojektu 
pn:. Klub przedszkolaka” 

 
ZADANIE Nr…………….(od 1 do 6) 

 
Post ępowanie znak: ZP.271.4.2011 

 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Wzór nr 4a – wykaz osób i podmiotów  
przewidzianych do realizacji zadania 

  
 
 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

POTENCJAŁ KADROWY 

 

A. Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

L.p. 

 

Imię i Nazwisko, 

 wykształcenie 

 

Zakres wymagań minimalnych 

Posiadane 

kwalifikacje - 

(nazwa, rodzaj) 

Doświadczenie w realizacji 

projektów 

wymagane/podsiane* 

Informacja                          

o podstawie 

dysponowania 

osobami ** 

1 2 3 4 5 6 

1  

Nauczyciel dydaktyczny:  

• Kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w przedszkolach określone  
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.                
w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli 
niemających wyższego wykształcenia 
lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400) 

• co najmniej 3-letnie doświadczenie w 
pracy na stanowisku logopedy, w tym 
min. II semestry (szkolne) pracy z 
dziećmi w wieku 3-4 lata; 

 
3/..... 

(prosz ę wpisa ć posiadane 

doświadczenie) 

Osoba będąca                 
w dyspozycji 
wykonawcy / 
oddana do 

dyspozycji przez 
inny podmiot *** 

Uwaga: 
4) * wykonawca nie jest zobowiązany do dołączania dokumentów potwierdzających doświadczenie 

zawodowe, składa jedynie niniejsze oświadczenie. 
5) ** W przypadku, gdy potencjał kadrowy, o którym mowa wyżej jest oddany przez inny podmiot                      

do realizacji zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niemniejszego wykazu dołączyć pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału kadrowego na 
okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. 

6) *** niewłaściwe skreślić 
Jednocześnie oświadczam(y), że osoby podane w powyższej tabeli, które będą uczestniczyć                
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane ustawami uprawnienia. 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) 
odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk. 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 
 

„Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji pr ojektu 
pn:. Klub przedszkolaka” 

 
ZADANIE Nr…………….(od 7 do 9) 

 
Post ępowanie znak: ZP.271.4.2011 

 
 
 
 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Wzór Nr 5 - projekt umowy 
 

 
 

UMOWA NR ZP…………………. 
(projekt umowy) 

 
 
Zawarta w dniu ………………… w Suszu, pomiędzy Gmin ą Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz , zwaną  
w dalszej części ZAMAWIAJ ĄCYM, reprezentowanym przez ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….....  

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

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ 

 
§ 1 

Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi wynik przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji projektu pn:. „Klub przedszkolaka” współfinansowanego 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, Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
 

§ 2 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji Części Nr ………. zamówienia polegającą na 
świadczeniu usług edukacyjnych nauczyciela pedagoga*/nauczyciela logopedy* (zależnie od cz ęści 
zamówienia)  dla potrzeb realizacji projektu pn:. „Klub przedszkolaka” 

2. Świadczenie usług objętych niniejszą umową odbywać się będzie w: (zależnie od cz ęści zamówienia)  
- Szkole Podstawowej w m. Kamieniec  
- Szkole Podstawowej w m. Lubnowy Małe  
- Szkole Podstawowej w m. Piotrkowo  
- Szkole Podstawowej w m. Babięty Wielkie  
- Szkole Podstawowej w m. Jawty Wielkie  

3. Zakres czynności obejmuje:  
(dla cz ęści od Nr 1 do Nr 6) 
− Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku 3 - 4 lata w Klubie Przedszkolaka,  

na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania 
tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080 ze zm.) w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17). 

Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez  Gmin ę Susz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                    
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Progra mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój  
wykształcenia kompetencji w regionach, Działanie 9. 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wys okiej jako ści 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie o światy, Poddziałanie  9.1.1 Zmniejszanie nierówno ści   w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej.  
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− Utrzymywanie bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym, rodzicami dzieci 
uczęszczających do KP w celu sprawnej organizacji zajęć 

− Diagnozowanie problemów oraz niezwłoczne informowanie Koordynatora projektu lub Koordynatora 
dydaktycznego 

− Bieżąca współpraca z zespołem projektu w zakresie realizowanych zadań 
− Sporządzanie miesięcznej karty pracy nauczyciela 

 
(dla cz ęści od Nr 7) 

− Diagnozę potrzeb dzieci w wieku 3-4 l. w zakresie logopedii, celem jest potwierdzenia bądź 
wykluczenia istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych  
na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmów. 

− Prowadzenie zajęć stałych (grupowych i indywidualnych)  dla dzieci w wieku 3-4 l. w Klubach 
Przedszkolaka w Babiętach Wielkich, Piotrkowie  mających na celu kształtowanie prawidłowej mowy 
u dzieci, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do 
jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju. 

− Podejmowanie działań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania 
się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie) u dzieci z KP w Babiętach 
Wielkich, Piotrkowie. 

− Udzielanie porad rodzicom dzieci 
− Utrzymywanie bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym oraz z rodzicami dzieci 

uczęszczających do KP w celu sprawnej organizacji zajęć 
− Sporządzanie miesięcznej karty pracy nauczyciela 

(dla cz ęści od Nr 8) 
− Diagnozę potrzeb dzieci w wieku 3-4 l. w zakresie logopedii, celem jest potwierdzenia bądź 

wykluczenia istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych  
na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmów. 

− Prowadzenie zajęć stałych (grupowych i indywidualnych)  dla dzieci w wieku 3-4 l. w Klubie 
Przedszkolaka w Jawtach Wielkich mających na celu kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci, 
dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek 
zaburzeń w jej rozwoju. 

− Podejmowanie działań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania 
się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie) u dzieci z KP w Jawtach Wielkich 

− Udzielanie porad rodzicom dzieci 
− Utrzymywanie bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym oraz z rodzicami dzieci 

uczęszczających do KP w celu sprawnej organizacji zajęć 
− Sporządzanie miesięcznej karty pracy nauczyciela 

(dla cz ęści od Nr 9) 
− Diagnozę potrzeb dzieci w wieku 3-4 l. w zakresie logopedii, celem jest potwierdzenia bądź 

wykluczenia istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych  
na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmów. 

− Prowadzenie zajęć stałych (grupowych i indywidualnych)  dla dzieci w wieku 3-4 l. w Klubach 
Przedszkolaka w Kamieńcu, Lubnowy Małe mających na celu kształtowanie prawidłowej mowy u 
dzieci, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do 
jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju. 

− Podejmowanie działań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania 
się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie) u dzieci z KP w Kamieńcu, 
Lubnowy Małe 

− Udzielanie porad rodzicom dzieci 
− Utrzymywanie bieżącego kontaktu z Koordynatorem dydaktycznym oraz z rodzicami dzieci 

uczęszczających do KP w celu sprawnej organizacji zajęć 
− Sporządzanie miesięcznej karty pracy nauczyciela 

 
 
 

§ 3 
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1. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy.  
2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30 czerwca 2012 r.  
3. Realizacja przedmiotu zamówienia w maksymalnym wymiarze…………godzin, w tym: 

a) …………godzin w 2011 roku 
b) …………godzin w 2012 roku 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) rzetelnego i terminowego załatwiania spraw związanych z realizacją zakresu czynności 

stanowiących przedmiot umowy 
b) zgłaszania przewidywanej nieobecności koordynatorowi projektu 
c) zachowywania pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskał w 

trakcie wykonywania usługi i w związku z jej wykonaniem, a w szczególności: nie ujawniania 
osobom trzecim danych personalnych osób, dla których świadczona jest usługa, ich sytuacji 
rodzinnej, materialnej i zdrowotnej. 

d) Wykonywania swoich zadań z poszanowaniem wartości i przekonań uczestników,  
e) Zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,  
f) Przestrzegania przepisów prawa wynikających w szczególności z ustawy o ochronie danych 

osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  
z 2002r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.), przepisów prawa oświatowego, przepisów bhp oraz 
Regulaminu organizacyjnego Klubu Przedszkolaka. 

g) Niezwłocznego powiadomienia koordynatora projektu lub koordynatora dydaktycznego o 
wypadku beneficjenta pozostającego pod opieką nauczyciela oraz do udzielania wyczerpujących 
informacji zespołowi przeprowadzającemu postępowanie powypadkowe.  

h) Zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie 
realizacji projektu, a w szczególności takich, które stanowią lub mogą stanowić tajemnicę 
służbową i/lub handlową. 

i) Opieki nad uczniami podczas zajęć 
j) Dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji 

przedmiotu umowy. 
k) Osobistego wykonywania powierzonych mu czynności oraz stałego i osobistego kontaktu                        

z personelem projektu w zależności od potrzeb w okresie trwania umowy. 
 

§ 5 
1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy za realizację części zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 

wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć wynosi …………………………. zł brutto.  
2. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty ……………..brutto 

(słownie:……………………), zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
tylko za faktycznie przepracowane godziny zajęć. 
Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w: 
- 2011 roku - ………zł/godz. x ………….godz.= ……………zł 
- 2012 roku - ………zł/godz. x ………….godz.=…………….zł 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy: (*niepotrzebne skre ślić) 
- podlega/nie podlega* opodatkowaniu podatkiem doch odowym, 
- podlega/nie podlega* obowi ązkowi ubezpieczenia społecznego  
- podlega/nie podlega* obowi ązkowi ubezpieczenia zdrowotnego  

4. Wypłata wynagrodzenia następować będzie co miesiąc po przedłożeniu przez Wykonawcę 
rachunku/faktury*,  który należy dostarczyć w terminie do 5 dni po zrealizowaniu ostatnich zajęć w 
danym okresie rozliczeniowym. 

5. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury*  będzie zaakceptowana przez Koordynatora Projektu 
miesięczna karta czasu pracy nauczyciela.  

6. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Koordynatora Projektu 
rachunek/faktura*  wystawiony przez Wykonawcę. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. będzie płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty złożenia 
rachunku/faktury*,  na wskazane przez Wykonawcę w rachunku konto bankowe, 
po pomniejszeniu o nale żne zaliczki na podatek dochodowy*, składki na ubezp ieczenie 
zdrowotne* i/lub społeczne*, ł ącznie ze składkami od strony Zamawiaj ącego i inne obci ążenia 
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zgodne  
z właściwymi przepisami (jeżeli dotyczy wykonawcy, *niepotrzebne skre ślić) 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku braku środków finansowych na koncie 
projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewypłacenia Wynagrodzenia w terminie 
określonym w ust. 5. Jednocześnie zamawiający zobowiązuje się do wypłaty zaległego 
wynagrodzenia niezwłocznie po otrzymaniu transz dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (IP).  

9. Za ewentualne opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Zleceniobiorca nie będzie rościł praw                           
do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę. 
 

§ 6 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 

umowy, autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez siebie w trakcie i 
w związku z realizacją zamówienia na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie na wszelkich nośnikach i zwielokrotnianie (niezależnie od ilości egzemplarzy) każdą 

techniką znaną w momencie przeniesienia praw, w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi, 
reprograficznymi, plastycznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, 
audiowizualnymi, 

b) wprowadzanie do pamięci komputera oraz sieci internet,  
c) rozpowszechnianie w całości lub części, w tym w sieci internet,  
d) dokonywanie zmian i modyfikacji,  
e) wykorzystywanie we wszelkich postępowaniach jako element samodzielny bądź część składowa 

innych dokumentów,  
f) samodzielne przekazywanie podmiotom trzecim w dowolnej formie oraz dowolnej ilości 

egzemplarzy i w dowolnym celu,  
g) publikowanie jako publikacja samodzielna lub jako część składowa dowolnej publikacji.  

2. Przeniesienie praw opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.  
 

§ 7 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,  

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 

następujące okoliczności zmiany niniejszej umowy, w szczególności: 
1) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek działań osób trzecich lub organów władzy 

publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. 
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

usługi. 
3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych 

przez Zamawiającego 
4) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności. 
5) Zmiana osoby delegowanej do wykonania przedmiotu niniejszej umowy (w przypadku np. 

choroby nauczyciela lub innych zdarzeń losowych), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 
piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 
taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
osoby wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6) Wystąpienia konieczności zmiany osoby delegowanej do wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich 
obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby na inną spełniającą 
na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

3. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 
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4. Niezależnie od powyższych zmian, zmiana umowy może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona 
korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości 
wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zobowiązany 

będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
(brutto), określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 
• Przez niewykonanie umowy rozumie się nie podjęcie w terminie czynności, do których 

Wykonawca był zobowiązany w umowie, w terminie 10 dni od upływu dodatkowego terminu 
wyznaczonego przez Zleceniodawcę do przystąpienia do realizacji umowy lub jej 
kontynuowania,  

• Przez nienależyte wykonanie rozumie się zrealizowanie obowiązków określonych w umowie  
w sposób niezgodny z zawartymi tam wymogami, w terminie 10 dni od upływu dodatkowego 
terminu wyznaczonego przez Zleceniodawcę w wezwaniu do usunięcia naruszenia;  

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 5 ust. 2 umowy 
za przedmiot umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z 
wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z 
każdych sum należnych Wykonawcy.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy. 
5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
6. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego. 
 

§ 9  
Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać  
na drodze wspólnych negocjacji. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną 
rozwiązane polubownie, strony umowy oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 10 

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

 
 

§ 11 
Umowa sporządzona została w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  
dla Zamawiającego  i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                       WYKONAWCA: 
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Wzór Nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  
prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych 

 
 

Nazwisko i imię:  …………………………………………..... 
 
PESEL*:           ……………………………………………… 
 
Adres zamieszkania: ………………………………………… 
                                                        (ulica) 
                                 ………………….- ……………………… 
                                       (kod)                        (miejscowość) 
 
 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 

 Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) 
oświadczam,  że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie i nie 
toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz korzystam z pełni  praw publicznych. 
 
 
 
 
……………………………………..                               ………………………………… 
            (miejscowość, data)                                                                (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) w przypadku osoby  nie posiadającej obywatelstwa polskiego - dokument tożsamości.  
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Wzór Nr 7 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu  
zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu pt.: „Klub Przedszkolaka” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z/s 00-

926 Warszawa ul. Wspólna 2/4 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

Projektu pt.: „Klub Przedszkolaka”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 

udzielenia wsparcia, realizacji Projektu pt.: „Klub Przedszkolaka”, ewaluacji, kontroli, 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

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

miejscowość i data              czytelny podpis uczestnika projektu* 
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Wzór Nr 8 – Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych funduszy strukturalnych wdrażanych poprzez 
programy operacyjne określone w NSRO (np. RPO Warmia i Mazury, PO Rozwój 
Polski Wschodniej, Program Współpracy Transgranicznej LT-PL-RU itp.) 

 
Oświadczenie  

 
Ja, ………………………….. (imię i nazwisko) oświadczam, że jestem/nie jestem 
zaangażowana/zaangażowany1 w realizację innych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych funduszy strukturalnych 
wdrażanych poprzez programy operacyjne określone w NSRO (np. RPO Warmia i Mazury, PO Rozwój 
Polski Wschodniej, Program Współpracy Transgranicznej LT-PL-RU itp.) 
Wykaz projektów (wypełnić, jeśli dotyczy): 
 
 

Lp Nazwa projektu  Priorytet  
Działanie 
Poddziałanie 

Funkcja  
w projekcie 

Wymiar etatu 
(jeśli jest to 
umowa o prac ę) 

Wymiar godzin 
lub etatu (je śli jest 
to umowa 
cywilno-prawna) 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

 

 

 

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

(data)                        (czytelny podpis) 
 

W związku z powyższym zobowiązuję się do prowadzić i udostępniać Gminie Susz miesięczną ewidencję 
godzin i zadań realizowanych w ramach projektu „Klub Przedszkolaka” oraz innych projektów, w które 
jestem zaangażowany/-a, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych 
funduszy europejskich wynikających z NSRO. 
Jednocześnie zobowiązuję się do przedłożenia Gminie Susz zaktualizowanego wykazu projektów  
w momencie zmiany stanu zaangażowania przedstawionego powyżej w terminie 7 dniu roboczych. 
 
 
 
 

…………………………………         …..……………………………. 
(data)                     (czytelny podpis) 

 
 
 
 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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Wzór Nr 9 – Oświadczenie o składkach 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 
 
 
Oświadczam, że należne mi wynagrodzenie za realizację części zamówienia Nr…………… 
 
Pn.:……………………………………………………………………………………………………: 

(nazwa części zamówienia): 
 

 
 
- podlega/nie podlega* opodatkowaniu podatkiem dochodowym, 
 
- podlega/nie podlega* obowiązkowi ubezpieczenia społecznego 
 
- podlega/nie podlega* obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 
 
 

 
 
 
 
 

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

miejscowość i data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

            podpis uczestnika projektu 
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