
 
 

 

LO.2.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Realizacja zajęć dla uczniów i nauczycieli w 

projekcie „Przyszłość w naszych rękach”, numerze RPKP.10.02.02-04-0048/18, zwanego 

dalej Projektem, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacyjna, 

Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-

2020 

 

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku 

z siedzibą: 89-410 Więcbork,  ul. Pocztowa 14 a; 

Tel. 52 3897066;  fax.52 3897066 

e-mail: lo-wiecbork@wp.pl; www.lowiecbork.edu.pl 

 

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA i RODZAJ ZAMÓWIENIA 

1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe 

2. Rodzaj zamówienia: usługa. 

3. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Projektu: „Przyszłość w naszych rękach”, 

współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz szkoleń 

podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli szkół wskazanych przez 

Zamawiającego. 

2. Celem realizacji zajęć jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych, właściwych 

postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także podniesienie wiedzy i 

kompetencji nauczycieli tych szkół. 

mailto:lo-wiecbork@wp.pl
http://www.lowiecbork.edu.pl/


3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we  

Wspólnym   Słowniku Zamówień (CPV):  

a) 80500000-9 (Usługi szkoleniowe), 

b) 80400000-8 (Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne), 

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.: liczba części 

zamówienia: 2  

 

 

ROZDZIAŁ IV -WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA W PODZIALE NA 

ELEMENTY 

Wszystkie zajęcia realizowane będą w szkołach objętych projektem: 

• Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku, ul. Pocztowa 14a  

• Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,  

ul. Młyńska 42. 

 

Zajęcia realizowane są w okresie trwania projektu tj. od podpisania umowy do  

15.06.2020 r. 

 

1. Opis zajęć oraz wymagany termin realizacji zamówienia:  

 

CZĘŚĆ I:    

1.1. Zajęcia z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym 

Termin realizacji zajęć od podpisania umowy do 15.06.2020 r. zgodnie z harmonogramem 

przygotowanym przez Wykonawcę. Szczegółowy harmonogram każdej edycji szkolenia musi 

zostać uzgodniony z Zamawiającym  przed planowanym terminem rozpoczęciem zajęć. 

Liczba uczestników:  

zajęcia z j. angielskiego wspomagane materiałami udostępnianymi online zakończone 

egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego) w wymiarze 100h/gr (4h lekcyjne tygodniowo) w następujących grupach: 

- LO w Więcborku -1gr (8 uczniów i uczennic),  

- LO w Sępólnie Krajeńskim -1gr (8 uczniów i uczennic). 

Za rekrutację na szkolenie odpowiedzialny jest Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie, 

w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych edycji 

szkolenia (zmniejszenia liczebności grupy). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 



faktyczną liczbę osób, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego - na podstawie 

przedstawionej imiennej listy obecności. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy 

dochodzenie odszkodowania z tytułu nie zrealizowania zamówienia w całości. 

 

Obowiązki które Wykonawcy muszą skalkulować w swojej ofercie: 

- dostarczenie odpowiednich podręczników  uczestnikom – 1 zestaw odpowiadający 

zakresowi materiału i poziomowi zaawansowania grupy/osobę 

- organizację i przeprowadzenie wybranego, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego 

egzaminu zewnętrznego w miejscu realizacji szkoleń, w trakcie trwania projektu oraz koszt 

wydania uczestnikom odpowiednich certyfikatów. Oferowany przez wykonawcę certyfikat 

zewnętrzny musi być zgodny z ESOKJ (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego). 

 

1.2. Zajęcia z języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym 

Termin realizacji zajęć od podpisania umowy do 15.06.2020 r, zgodnie z harmonogramem 

przygotowanym przez Wykonawcę. Szczegółowy harmonogram każdej edycji szkolenia musi 

zostać uzgodniony z Zamawiającym przed planowanym terminem rozpoczęciem zajęć. 

Liczba uczestników:  

zajęcia z j. niemieckiego wspomagane materiałami udostępnianymi online zakończone 

egzaminem TELC/WiDaF lub równoważnym tj. zgodnym z ESOKJ (Europejskim Systemem 

Opisu Kształcenia Językowego) w wymiarze 100h/gr (4h lekcyjne tygodniowo) w 

następujących grupach:  

- LO w Więcborku -1gr (8 uczniów i uczennic),  

- LO w Sępólnie Krajeńskim -1gr (8 uczniów i uczennic). 

Za rekrutację na szkolenie odpowiedzialny jest Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie, 

w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych edycji 

szkolenia (zmniejszenia liczebności grupy). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

faktyczną liczbę osób,  które zostały zgłoszone przez Zamawiającego - na podstawie 

przedstawionej imiennej listy obecności. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy 

dochodzenie odszkodowania z tytułu nie zrealizowania zamówienia w całości. 

Obowiązki, które Wykonawcy muszą skalkulować w swojej ofercie: 

- dostarczenie odpowiednich podręczników uczestnikom – 1 zestaw odpowiadający 

zakresowi materiału i poziomowi zaawansowania grupy/osobę 



- organizacja i przeprowadzenie wybranego, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego 

egzaminu zewnętrznego w miejscu realizacji szkoleń, w trakcie trwania projektu oraz koszt 

wydania uczestnikom odpowiednich certyfikatów. Oferowany przez wykonawcę certyfikat 

zewnętrzny musi być zgodny z ESOKJ (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego). 

1.3. Zajęcia z zakresu technik informatycznych zakończone egzaminem zewnętrznym 

Termin realizacji zajęć od podpisania umowy do 15.06.2020 r, zgodnie z harmonogramem 

przygotowanym przez Wykonawcę. Szczegółowy harmonogram każdej edycji szkolenia musi 

zostać uzgodniony z Zamawiającym przed planowanym terminem rozpoczęciem zajęć. 

Liczba uczestników:  

zajęcia z zakresu technik informatycznych wspomagane materiałami udostępnianymi online 

zakończone egzaminem zewnętrznym ECDL/ECCC lub równoważnym tj. zgodnym z ramami 

DIGCOMP w wymiarze 100h/gr (4h lekcyjne tygodniowo) w następujących grupach:  

- LO w Więcborku -1gr (8 uczniów i uczennic),  

- LO w Sępólnie Krajeńskim -1gr (8 uczniów i uczennic). 

Celem jest umożliwienie uczniom uzyskującym wysokie wyniki edukacyjne z informatyki 

rozwinięcie kompetencji cyfrowych. 

Za rekrutację na szkolenie odpowiedzialny jest Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie, 

w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych edycji 

szkolenia (zmniejszenia liczebności grupy). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

faktyczną liczbę osób, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego - na podstawie 

przedstawionej imiennej listy obecności. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy 

dochodzenie odszkodowania z tytułu nie zrealizowania zamówienia w całości. 

Obowiązki, które Wykonawcy muszą skalkulować w swojej ofercie: 

- dostarczenie odpowiednich podręczników  uczestnikom – 1 zestaw odpowiadający 

zakresowi materiału i poziomowi zaawansowania grupy/osobę 

- organizacja i przeprowadzenie wybranego, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego 

modułowego egzaminu zewnętrznego w miejscu realizacji szkoleń, w trakcie trwania projektu 

oraz koszt wydania uczestnikom odpowiednich certyfikatów. Oferowany przez wykonawcę 

certyfikat zewnętrzny musi być zgodny z ramą DIGCOMP na poziomie odpowiednim dla 

poziomu danej grupy. 

 



1.4. Zajęcia z podstaw programowania  

Uczestnicy zajęć poznają zasady programowania. Nabędą umiejętności myślenia strategicznego, 

rozwiązywania sytuacji problemowych (tworząc samodzielnie programy lub wykonując czynności w 

innych programach), rozwiną myślenie algorytmiczne oraz zdolność wyrażania własnych pomysłów i 

sposób ich prezentacji. Przekonają się, iż  zaprojektowanie i zbudowanie własnej animacji, aplikacji 

czy gry może sprawić wielką satysfakcję. Otrzymają narzędzie pozwalające im na kreatywne 

spożytkowanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. 

Zajęcia w wymiarze 55h/gr (1-2h lekcyjne tygodniowo)  

Termin realizacji zajęć od podpisania umowy do 15.06.2020 r, zgodnie z harmonogramem 

przygotowanym przez Wykonawcę. Szczegółowy harmonogram każdej edycji szkolenia musi 

zostać uzgodniony z Zamawiającym przed planowanym terminem rozpoczęciem zajęć. 

Liczba uczestników:  

zajęcia z podstaw programowaniem  w wymiarze 55h/gr (1-2h lekcyjne tygodniowo) w 

następujących grupach:  

- LO w Więcborku -1gr (8 uczniów i uczennic),  

- LO w Sępólnie Krajeńskim -1gr (8 uczniów i uczennic). 

Za rekrutację na szkolenie odpowiedzialny jest Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie, 

w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych edycji 

szkolenia (zmniejszenia liczebności grupy). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

faktyczną liczbę osób, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego - na podstawie 

przedstawionej imiennej listy obecności. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy 

dochodzenie odszkodowania z tytułu nie zrealizowania zamówienia w całości. 

Celem zajęć jest wykształcenie podstawowych umiejętności i wiedzy związanej z 

programowaniem.   

Obowiązki, które Wykonawcy muszą skalkulować w swojej ofercie: 

- Wykonawca przygotowuje program nauczania dla każdej grupy uwzględniający jej 

wiedzę początkową i potencjał 

-na podstawie programu Wykonawca przygotowuje zestaw testowy obejmujący 

zagadnienia/umiejętności przewidziane do zrealizowania/opanowania przez grupę  

- w zależności o rodzaju zajęć Wykonawca przeprowadza co najmniej dwukrotną 

ewaluację w grupie (ewaluacja początkowa i końcowa) umiejętności opisowych z 

ewaluacją każdego uczestnika na początku i na zakończenie zajęć. 



 

1.5. Zajęcia postaw kluczowych na rynku pracy  

Termin realizacji zajęć od podpisania umowy do 15.06.2020 r, zgodnie   z 

harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę. Szczegółowy harmonogram każdej 

edycji szkolenia musi zostać uzgodniony z Zamawiającym  przed planowanym terminem 

rozpoczęciem zajęć. 

Liczba uczestników:  

zajęcia w wymiarze 15h/gr (1-2h lekcyjne tygodniowo) w następujących grupach:  

- LO w Więcborku -1gr (8 uczniów i uczennic),  

- LO w Sępólnie Krajeńskim -1gr (8 uczniów i uczennic). 

 

Za rekrutację na szkolenie odpowiedzialny jest Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie, 

w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych edycji 

szkolenia (zmniejszenia liczebności grupy). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

faktyczną liczbę osób, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego - na podstawie 

przedstawionej imiennej listy obecności. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy 

dochodzenie odszkodowania z tytułu nie zrealizowania zamówienia w całości. 

Celem zajęć jest wykształcenie u uczestników: umiejętności pracy zespołowej, kreatywności, 

rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, samodzielnego rozumowania i 

umiejętności uczenia się. Uczniowie mają zostać zapoznani z metodami skutecznego uczenia 

się usprawniającymi pamięć i abstrakcyjne myślenie oraz z nowoczesnymi technikami 

szybkiego uczenia się. Zajęcia przyczynią się do rozwoju kreatywności, pamięci i sprawności 

intelektualnej uczniów, wzmocnią umiejętność szybkiego generowania pomysłów i twórcze 

myślenie. Przyczynią się do zdobycia przez uczniów kompetencji społecznych i pomogą 

przygotować się do samodzielnego podjęcia pracy.  

Obowiązki, które Wykonawcy muszą skalkulować w swojej ofercie 

- Wykonawca przygotowuje program nauczania dla każdej grupy uwzględniający jej 

wiedzę początkową i potencjał 

-na podstawie programu Wykonawca przygotowuje zestaw testowy obejmujący 

zagadnienia/umiejętności przewidziane do zrealizowania/opanowania przez grupę  

- w zależności o rodzaju zajęć Wykonawca przeprowadza, co najmniej dwukrotny pomiar  

w grupie (ewaluacja początkowa i końcowa) umiejętności opisowych z ewaluacją 

każdego uczestnika na początku i na zakończenie zajęć. 



1.6. Warsztaty przedsiębiorczości  

Zajęcia w wymiarze 15h/gr (1-2h lekcyjne tygodniowo)  

Termin realizacji zajęć od podpisania umowy do 15.06.2020 r, zgodnie z harmonogramem 

przygotowanym przez Wykonawcę. Szczegółowy harmonogram każdej edycji szkolenia musi 

zostać uzgodniony z Zamawiającym przed planowanym terminem rozpoczęciem zajęć. 

 

Liczba uczestników:  

Warsztaty przedsiębiorczości w wymiarze 15h/gr (1-2h lekcyjne tygodniowo) w 

następujących grupach:  

- LO w Więcborku -2gr -w każdej po (7 uczniów i uczennic);  

- LO w Sępólnie Krajeńskim -1gr (8 uczniów i uczennic)  

 

Za rekrutację na szkolenie odpowiedzialny jest Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie, 

w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych edycji 

szkolenia (zmniejszenia liczebności grupy). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

faktyczną liczbę osób, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego - na podstawie 

przedstawionej imiennej listy obecności. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy 

dochodzenie odszkodowania z tytułu nie zrealizowania zamówienia w całości. 

Obowiązki, które Wykonawcy muszą skalkulować w swojej ofercie 

- Wykonawca przygotowuje program nauczania dla każdej grupy uwzględniający jej 

wiedzę początkową i potencjał 

-na podstawie programu Wykonawca przygotowuje zestaw testowy obejmujący 

zagadnienia/umiejętności przewidziane do zrealizowania/opanowania przez grupę  

- w zależności o rodzaju zajęć Wykonawca przeprowadza co najmniej dwukrotną 

ewaluację w grupie (ewaluacja początkowa i końcowa) umiejętności opisowych z 

ewaluacją każdego uczestnika na początku i na zakończenie zajęć. 

 

1.7.Zajęcia z doradztwa zawodowego  

Zajęcia w wymiarze 15h/gr (1-2h lekcyjne tygodniowo)   

Termin realizacji zajęć od podpisania umowy do 15.06.2020 r, zgodnie z harmonogramem 

przygotowanym przez Wykonawcę. Szczegółowy harmonogram każdej edycji szkolenia musi 

zostać uzgodniony z Zamawiającym przed planowanym terminem rozpoczęciem zajęć. 

 



Liczba uczestników:  

zajęcia w wymiarze 15h/gr (1-2h lekcyjne tygodniowo) w następujących grupach:  

- LO w Więcborku -2gr - w każdej po (8 uczniów i uczennic) 

 

Za rekrutację na szkolenie odpowiedzialny jest Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie, 

w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych edycji 

szkolenia (zmniejszenia liczebności grupy). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

faktyczną liczbę osób, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego - na podstawie 

przedstawionej imiennej listy obecności. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy 

dochodzenie odszkodowania z tytułu nie zrealizowania zamówienia w całości. 

Celem jest zwiększenie trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

Obowiązki wykonawcy: Przygotowanie programu i planu działania dostosowanego do 

potrzeb i charakteru prowadzonych zajęć. Prowadzenie dziennika zajęć. 

 

1.8. Zajęcia z doradztwa zawodowego(zajęcia indywidualne połączone z diagnozą 

predyspozycji zawodowych   

Zajęcia w wymiarze 3h/os. ( podzielone na 2 spotkania w okresie miesiąca z jednym 

uczniem).  

Termin realizacji zajęć od podpisania umowy do 15.06.2020 r. zgodnie z harmonogramem 

przygotowanym przez Wykonawcę. Szczegółowy harmonogram każdej edycji szkolenia musi 

zostać uzgodniony z Zamawiającym przed planowanym terminem rozpoczęciem zajęć. 

Liczba uczestników:  

zajęcia w wymiarze 3h/os ( podzielone na 2 spotkania w okresie miesiąca z jednym uczniem)  

w :  

- LO w Więcborku - (20 uczniów i uczennic) 

 

Za rekrutację na szkolenie odpowiedzialny jest Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie, 

w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych edycji 

szkolenia (zmniejszenia liczebności grupy). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

faktyczną liczbę osób, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego - na podstawie 

przedstawionej imiennej listy obecności. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy 

dochodzenie odszkodowania z tytułu nie zrealizowania zamówienia w całości. 



Cel: 

W trakcie zajęć z doradcą zawodowym uczniowie poznają własne mocne i słabe strony w 

kontekście swoich przyszłych planów edukacyjno-zawodowych. Wspólnie z doradcą  

przygotują IPD(Indywidualny Plan Działań )                                                                                                                

 

 

2. Opis zajęć oraz wymagany termin realizacji zamówienia CZĘŚĆ II: 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli: od podpisania umowy do 01.2020., 

zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę. Szczegółowy harmonogram 

każdej edycji szkolenia musi zostać uzgodniony z Zamawiającym przed planowanym 

terminem rozpoczęciem zajęć. 

Wyjaśnienie użytych skrótów – M-mężczyzna, K- kobieta 

 

2.1. TIK w dydaktyce (30h/gr.) – LO w Więcborku 5K/1M-1gr., LO w Sępólnie Kraj. 

4K/2M-1gr.;          

Cel-przygotowanie do usprawniania pracy dydaktycznej przez wykorzystanie aplikacji 

wspierających proces nauczania. Nauczyciele/lki zostaną przeszkoleni z wykorzystania w 

nauczaniu e-zasobów dostępnych na stronach internetowych, w tym obowiązkowo e-zasobów 

stworzonych dzięki EFS w latach 2007-2013/2014-2020. 

 

2.2. "Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku 

pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa)” (10h/grupę) – LO w Więcborku 

5K/1M-1gr.,   LO w Sępólnie Kraj. 4K/1M-1gr. 

Cel-doskonalenie umiejętności nauczycieli/lek w przygotowaniu uczniów/nic do udziału w 

rynku pracy; kształtowaniu nawyku uczenia się przez cale życie; rozwoju umiejętności 

pracowniczych tj. praca w grupie, etyka pracy, podejmowanie ryzyka, rozwiązywanie 

problemów. 

 

2.3 "Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia, jakości nauczania 

przedmiotów ścisłych”- zajęcia warsztatowe (10h/grupę) – LO w Więcborku 5K/0M-1gr., 

LO w Sępólnie Kraj. 4K/0M-1gr.;   

Szkolenie przygotuje nauczycieli/lki do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów na 

zajęciach matematyczno-przyrodniczych przy jednoczesnym odchodzeniu od tradycyjnych 

lekcji. 



 

2.4 "Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”- (10h/grupę)  - LO w Więcborku 6K/1M-1gr., LO 

w Sępólnie Kraj. 8K/3M-2gr.  

Szkolenie przygotuje nauczycieli/lki do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia, jego możliwości psychofizycznych i dopasowania skutecznych metod do 

indywidualnych możliwości uczniów. 

 

3. Ogólne wymagania związane z realizacją zadań w CZĘŚĆI II: 

1) Wykonawca przygotowuje program nauczania dla każdej grupy uwzględniający jej 

wiedzę początkową i potencjał 

2) na podstawie programu Wykonawca przygotowuje zestaw testowy obejmujący 

zagadnienia/umiejętności przewidziane do zrealizowania/opanowania przez grupę  

3) w zależności o rodzaju zajęć Wykonawca przeprowadza, co najmniej dwukrotny 

pomiar testowy w grupie (ewaluacja początkowa i końcowa) wraz z porównaniem 

wyników uzyskanych przez uczestników 

4. Za rekrutację na zajęcia w CZEŚCI I i II  odpowiedzialny jest Zamawiający. 

Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby 

uczestników poszczególnych edycji szkolenia (zmniejszenia liczebności grupy). 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę osób, które zostały 

zgłoszone przez Zamawiającego - na podstawie przedstawionej imiennej listy 

obecności. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy dochodzenie odszkodowania z 

tytułu nie zrealizowania zamówienia w całości. 

5. Miejsce realizacji zamówienia:  szkoły wskazane przez Zamawiającego w rozdziale 

IV. 

6. Dni tygodnia i godziny realizacji zamówienia: Zajęcia będą realizowane od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 

pomiędzy 8.00 - 16.00. Zorganizowanie zajęć w sobotę jest dopuszczalne tylko na 

prośbę lub za zgodą Zamawiającego.   

7. Organizacja i dokumentacja zajęć:  

a) Zamawiający zobowiązuje się opracować i dostarczyć Wykonawcy dokumentację: 

listy obecności na każdy dzień szkolenia, potwierdzenia odbioru materiałów 

szkoleniowych przez uczestników, ankiety oceniające (ewaluacyjne), najpóźniej 3 dni 

robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, a Wykonawca zobowiązany jest 

do ich stosowania w celu dokumentowania przebiegu zajęć. 



b) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dzienników zajęć, a w nich list 

obecności i tematyki zajęć – na bieżąco. 

c) W przypadku zajęć wykazanych w Części I zapytania pkt. 1.1;1.2;1.3 zakończonych 

egzaminami zewnętrznymi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania uczestnikom, 

co najmniej po jednym komplecie podręczników. Podręcznik musi obejmować wszystkie 

zagadnienia przewidziane do realizacji z daną grupą podczas zajęć; 

d) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego /przy rozpoczęciu realizacji każdej 

edycji szkolenia/ informowania uczestników szkoleń o współfinansowaniu 

przedmiotowych zajęć przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia osobom wskazanym przez 

Zamawiającego przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizacji zajęć w tym w 

szczególności ich przebiegu, treści, wykorzystywanych materiałów, frekwencji 

uczestników oraz prowadzenia wizyt monitorujących. Wykonawca zobowiązany jest 

do umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego wykonania zdjęć dla 

celów Promocji Projektu.  

 

8. Dokumentacja związana z realizacją szkoleń:  

a) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie do 

10 dni od dnia zakończenia zajęć w danej grupie dokumentów, a w szczególności:  

• oryginałów list obecności,  

• oryginału potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych przez 

uczestników,  

• oryginałów ankiet oceniających (ewaluacyjnych) przeprowadzonych wśród 

uczestników zajęć (o ile ankieta taka zostanie sporządzona i przekazana 

Wykonawcy przez Zamawiającego), 

• kserokopii wydanych certyfikatów oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, 

• kserokopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dokumentów 

potwierdzających udział uczestników w egzaminie np. protokołów z egzaminu. 

9.Zamawiający zastrzega, że Wykonawca podczas realizacji zamówienia nie może łączyć 

grup tzn. dwie grupy jednocześnie nie mogą być szkolone przez jednego wykładowcę. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu  

oraz spełniają warunki, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

2. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje 

wymagań. 

3. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający 

nie precyzuje wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 

szczegółowy sposób. Wykonawca potwierdza spełnianie tych warunków poprzez 

oświadczenie w składanej ofercie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do oferty. 

4, W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:  

posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej 

związanej z zakresem przedmiotu zamówienia, tj. w okresie do 3 lat poprzedzającym 

termin składania ofert, zrealizowali: 

 

4.1 Dla CZĘŚCI I:* 

a) Co najmniej 150h zajęć z zakresu języków obcych (angielski)  dla uczniów szkół 

podstawowych lub gimnazjalnych, zakończonych egzaminem zewnętrznym 

przeprowadzonym przez Wykonawcę, 

b) Co najmniej 150h zajęć z zakresu języków obcych  (niemiecki) dla uczniów szkół 

podstawowych lub gimnazjalnych, zakończonych egzaminem zewnętrznym 

przeprowadzonym przez Wykonawcę, 

c) co najmniej 100h zajęć z zakresu technik informatycznych dla uczniów szkół 

podstawowych lub gimnazjalnych, zakończonych egzaminem  zewnętrznym 

przeprowadzonym przez Wykonawcę, 

d) co najmniej 20h zajęć z zakresu programowania dla uczniów szkół podstawowych lub 

gimnazjalnych 

e) co najmniej 20h zajęć z zakresu treningu postaw kluczowych (kreatywność, 

współpraca z innymi) dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych.   



f) co najmniej 20h warsztatów z przedsiębiorczości dla uczniów szkół podstawowych 

lub gimnazjalnych.   

g) co najmniej 20 godzin z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych lub 

gimnazjalnych.   

 

4.2 Dla CZĘŚCI II: * 

a) co najmniej 40h zajęć z zakresu TIK w dydaktyce  

b) co najmniej 10h   zajęć z zakresu kreowania u uczniów postaw społecznych  

c) co najmniej 10h wykorzystania metody projektu   

d) co najmniej 10h indywidualizacji nauczania. 

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na 

podstawie dołączonego do oferty Wykazu doświadczenia Wykonawcy wg załącznika nr 3; 

 

*Wskazanie usługi nieprecyzyjnie, w sposób uniemożliwiający dokonanie weryfikacji jej/ich 

zakresu lub wykazanie usług niezwiązanych z przedmiotem zamówienia skutkuje odrzuceniem 

danej usługi z wykazu; 

 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga 

się, aby Wykonawcy wspólnie spełniali wymagania,  o których mowa w rozdziale V  pkt. 

1-4. 

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 

stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

7. Realizacja zamówienia będzie przebiegać na warunkach określonych we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 1 do oferty. 



8. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się   

       podwykonawcami. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być   

       powierzona    podwykonawcom. Zamawiający zastrzega, że:          

1) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy (umowa z 

podwykonawcą do akceptacji przez zamawiającego) 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy 

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby 

były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego 

przedstawicieli lub jego pracowników; 

3) podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez 

pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego; 

4) Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z 

podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych przez 

Wykonawcę w stosunku do nich; 

5) Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za 

zlecone do podwykonania części zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ VI – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i obejmuje cały przedmiot zamówienia. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie uwzględniać wszystkie obowiązki niezbędne do 

realizacji usługi, w szczególności: podatek VAT, wszelkie prace przygotowawcze, 

szkolenia, koszty materiałów szkoleniowych, koszty przeprowadzenia egzaminu i 

wydania certyfikatów i/lub zaświadczeń, itp. 

3. Cenę oferty należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do oferty. 

4. Rozliczenie z Wykonawcą może następować w trakcie realizacji zajęć – za zrealizowane 

zajęcia. Całkowite rozliczenie nastąpi po zakończeniu zajęć w każdej grupie, 

uwzględniając podaną, w ofercie Wykonawcy cenę jednostkową podaną w formularzu 

ofertowym. 

5. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do 

zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VII – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

 

1. Ocenie dla ofert złożonych dla CZĘŚCI I podlegają nieodrzucone oferty według 

kryterium: 

1) Cena –  50 % (Kryterium nr 1) , 

2) Doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu języka anielskiego dla uczniów szkół 

podstawowych lub gimnazjalnych, zakończonych egzaminem zewnętrznym 

przeprowadzonym przez Wykonawcę– 10% (Kryterium nr 2). 

 

3) Doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu języka niemieckiego dla uczniów szkół 

podstawowych lub gimnazjalnych, zakończonych egzaminem zewnętrznym 

przeprowadzonym przez Wykonawcę– 10% (Kryterium nr 3). 

4) Doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu technik informatycznych dla uczniów 

szkół podstawowych lub gimnazjalnych, zakończonych egzaminem zewnętrznym 

przeprowadzonym przez Wykonawcę– 10% (Kryterium nr 4). 

5) Doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu nauczania programowania  dla uczniów 

szkół podstawowych lub gimnazjalnych – 5% (Kryterium nr 5). 

6) Doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu treningu kreatywności lub technik uczenia 

się, zapamiętywania dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych – 5% 

(Kryterium nr 6). 

7) Doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu warsztatów z przedsiębiorczości dla 

uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych – 5% (Kryterium nr 7). 

8) Doświadczenie w realizacji zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół 

podstawowych lub gimnazjalnych – 5% (Kryterium nr 8). 

 

2. Opis kryteriów: 

1) Cena oferty: 

Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według 

wzoru: 

W1= (C min / C n) x 50, 

gdzie: 

W1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za  kryterium „Cena”  

C min- najniższa cena spośród badanych ofert, 

C n- cena badanej oferty, 

50- współczynnik wagi; 



 

2) Kryterium doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu języka angielskiego  

zakończonych egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez Wykonawcę dla 

uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych: 

 

  Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty o największej 

liczbie  zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 2, 

według wzoru: 

D1= (  D n /D max) x 10, 

gdzie: 

D1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za kryterium 

„doświadczenie zgodnie z Kryterium nr 2 ” , 

D max- największa liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w 

Kryterium nr 2 spośród badanych ofert, 

D n- liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 2 w 

badanej ofercie, 

10- współczynnik wagi; 

 

3) Kryterium doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu języka niemieckiego  

zakończonych egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez Wykonawcę dla 

uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych: 

  Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty o największej 

liczbie  zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 3, 

według wzoru: 

D1= (  D n /D max) x 10, 

gdzie: 

D1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za kryterium 

„doświadczenie zgodnie z Kryterium nr 3 ” , 

D max- największa liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w 

Kryterium nr 3 spośród badanych ofert, 

D n- liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 3 w 

badanej ofercie, 

10- współczynnik wagi; 

 



4)  technik informatycznych, zakończonych egzaminem zewnętrznym 

przeprowadzonym przez Wykonawcę dla uczniów szkół podstawowych lub 

gimnazjalnych: 

 Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty o największej 

liczbie  zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 4, 

według wzoru: 

D1= (  D n /D max) x 10, 

gdzie: 

D1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za kryterium 

„doświadczenie zgodnie z Kryterium nr 4 ” , 

D max- największa liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w 

Kryterium nr 4 spośród badanych ofert, 

D n- liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 4 w 

badanej ofercie, 

10- współczynnik wagi; 

 

5) Kryterium Doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu programowania  dla 

uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych: 

 Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty o największej 

liczbie zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 5, według 

wzoru: 

E1= ( E n /E max) x 5, 

gdzie: 

E1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za kryterium 

„doświadczenie zgodnie z Kryterium nr 5 ” , 

E max- największa liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w 

Kryterium nr 5 spośród badanych ofert, 

E n- liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 5 w 

badanej ofercie, 

5- współczynnik wagi; 

 

6) zajęć z zakresu treningu postaw kluczowych (kreatywność, współpraca z innymi)  

dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych: 

     Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty o największej 

liczbie zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 6, według 

wzoru: 



E1= ( E n /E max) x 5, 

gdzie: 

E1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za kryterium 

„doświadczenie zgodnie z Kryterium nr 6 ” , 

E max- największa liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w 

Kryterium nr 6 spośród badanych ofert, 

E n- liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 6 w 

badanej ofercie, 

5- współczynnik wagi; 

 

7) zajęć z zakresu treningu warsztatów z przedsiębiorczości dla uczniów szkół 

podstawowych lub gimnazjalnych: 

     Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty o największej 

liczbie zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 7, według 

wzoru: 

E1= ( E n /E max) x 5, 

gdzie: 

E1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za kryterium 

„doświadczenie zgodnie z Kryterium nr 7 ” , 

E max- największa liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w 

Kryterium nr 7 spośród badanych ofert, 

E n- liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 7 w 

badanej ofercie, 

5- współczynnik wagi; 

 

8) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych lub 

gimnazjalnych: 

     Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty o największej 

liczbie zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 8, według 

wzoru: 

E1= ( E n /E max) x 5, 

gdzie: 

E1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za kryterium 

„doświadczenie zgodnie z Kryterium nr 8 ” , 

E max- największa liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w 

Kryterium nr 8 spośród badanych ofert, 



E n- liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 8 w 

badanej ofercie, 

5- współczynnik wagi; 

 

Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma punktów ze wszystkich kryteriów 

oceny ofert. Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów według kryteriów 

określonych w pkt. 1. 

 

3. Ocenie dla ofert złożonych dla CZĘŚCI II podlegają nieodrzucone oferty według 

kryterium: 

1) Cena –  40 % (Kryterium nr 1)  

2) Doświadczenie w realizacji zajęć dla nauczycieli zakresu TIK w dydaktyce                      

– 15% (Kryterium nr 2). 

3) Doświadczenie w realizacji zajęć dla nauczycieli zakresu kreowania u uczniów 

postaw społecznych   – 15% (Kryterium nr 3). 

4) Doświadczenie w realizacji zajęć dla nauczycieli zakresu metody 

eksperymentu w dydaktyce – 15% (Kryterium nr 4). 

5) Doświadczenie w realizacji zajęć dla nauczycieli zakresu indywidualizacji 

nauczania – 15% (Kryterium nr 5). 

 

4. Opis kryteriów: 

1) Cena oferty: 

Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według 

wzoru: 

W1= (C min / C n) x 40, 

gdzie: 

W1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za  kryterium „Cena” 

, 

C min- najniższa cena spośród badanych ofert, 

C n- cena badanej oferty, 

40- współczynnik wagi; 

 

2) Kryterium w realizacji zajęć dla nauczycieli z zakresu TIK w dydaktyce 



  Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty o największej 

liczbie  zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 2, 

według wzoru 

D1= (  D n /D max) x 15, 

gdzie: 

D1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za kryterium 

„doświadczenie zgodnie z Kryterium nr 2 ” , 

D max- największa liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w 

Kryterium nr 2 spośród badanych ofert, 

D n- liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 2 w 

badanej ofercie, 

15- współczynnik wagi; 

 

3) Kryterium w realizacji zajęć dla nauczycieli z kreowania u uczniów postaw 

społecznych  

  Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty o największej 

liczbie  zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 3, 

według wzoru: 

D1= (  D n /D max) x 15, 

gdzie: 

D1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za kryterium 

„doświadczenie zgodnie z Kryterium nr 3 ” , 

D max- największa liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w 

Kryterium nr 3 spośród badanych ofert, 

D n- liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 3 w 

badanej ofercie, 

15- współczynnik wagi; 

 

4) Kryterium w realizacji zajęć dla nauczycieli z wykorzystania metody projektu  

  Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty o największej 

liczbie  zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 4, 

według wzoru: 

D1= (  D n /D max) x 15, 

gdzie: 

D1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za kryterium 

„doświadczenie zgodnie z Kryterium nr 4 ” , 



D max- największa liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w 

Kryterium nr 4 spośród badanych ofert, 

D n- liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 4 w 

badanej ofercie, 

15- współczynnik wagi; 

 

5) Kryterium w realizacji zajęć dla nauczycieli z indywidualizacji nauczania 

  Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty o największej 

liczbie  zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 5, 

według wzoru: 

D1= (  D n /D max) x 15, 

gdzie: 

D1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję , za kryterium 

„doświadczenie zgodnie z Kryterium nr 5 ” , 

D max- największa liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w 

Kryterium nr 5 spośród badanych ofert, 

D n- liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu opisanego w Kryterium nr 5 w 

badanej ofercie, 

15- współczynnik wagi; 

 

Łączna liczba punktów zostanie obliczona, jako suma punktów ze wszystkich kryteriów 

oceny ofert. Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów według kryteriów 

określonych w pkt. 3. 

 

ROZDZIAŁ VIII - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN 

SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. 

2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę/osoby uprawnione do 

składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w 

imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 

przepisami prawa. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub 

poprawki (wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) 

ofertę. 

3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy – inna osoba niż określona we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji 



i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji – należy dołączyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie, właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń 

woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

4. W przypadku dostarczenia oferty osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

lub poczty kurierskiej na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i 

adres Wykonawcy oraz adnotację: 

 

„Realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje 

zawodowe nauczycieli w Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Więcborku i 

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim.  LO.2.2019 

nie otwierać przed 04.10.2019 r. godz.12.00 

 

5. Proponowana cena winna być wyrażona w PLN, cyfrowo i słownie oraz winna obejmować   

całość zamówienia. 

6. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04.10.2019  do godz. 12.00   

osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty kurierskiej na adres: 

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku, ul. Pocztowa 14a, 89-410 

Więcbork lub drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty z wymaganymi załącznikami na 

adres:lo-wiecbork@wp.pl. Decydująca jest data i godzina wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ IX – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1) zaakceptowany wzór umowy – Załącznik nr 1; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 

3) wykaz doświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3a lub 3b wraz z dowodami, że 

wskazane usługi zostały wykonane należycie (np. referencje - w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem), 

4) oświadczenie RODO – Załącznik nr 4 

 

Rozdział X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych,  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  



3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

5. Zamawiający dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 

wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Skiba, tel. (52) 3897066, 

e-mai: lo-wiecbork@wp.pl 

7. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.   

8. Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowę w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1) wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w sytuacji, gdy nie spełnia on warunków 

określonych w rozdziale V Ogłoszenia; 

2) odrzucenia oferty Wykonawcy obarczonej wadą niemożliwą do wyeliminowania 

przez Zamawiającego i uniemożliwiającą udzielenie zamówienia temu Wykonawcy 

3) unieważnienia postępowania bez  podania przyczyny; 

4) dokonania innych zmian, jeśli będzie to niezbędne w celu ochrony interesu 

publicznego lub  interesu Zamawiającego; 

  

 

Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - wzór umowy; 

2) Załącznik nr 2 – wzór oferty 

3) Załącznik nr 3a i 3b – wykaz doświadczenia Wykonawcy 

4) Załącznik nr 4 – oświadczenie RODO 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                              Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
 

  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 



 

 
 

 

 

 

Nr sprawy:  LO.2.2019   

CZĘŚĆ I:   Załącznik nr 3a do Zapytania ofertowego – wykaz doświadczenia Wykonawcy 

 

Wykaz doświadczenia Wykonawcy  

w prowadzeniu działalności szkoleniowej związanej z zakresem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Zapytaniu 

na:  Realizacja zajęć dla uczniów i nauczycieli w projekcie „Przyszłość w naszych rękach” 

na: „Zajęcia dla uczniów” Część I 

    

Wykonawca:  
…………………………………………………………………………………………………………………

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

 

                

L.p. 

 

Przedmiot i zakres usługi1 

 

Liczba zrealizowanych 

godzin 

Nazwa i siedziba 

Zamawiającego 

 

Termin realizacji 

(od dd/mm/rr -  do 

dd/mm/rr) 

 

Zajęcia z zakresu angielskiego   dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych, zakończonych egzaminem zewnętrznym 

przeprowadzonym przez Wykonawcę. 

 

UWAGA: zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 4.1.a Zapytania ofertowego Wykonawca musi wykazać doświadczenie Co 

najmniej 150h zajęć z zakresu języka angielskiego   dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych, 

zakończonych egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez Wykonawcę. 

1.     

2.     

3.     

 

Zajęcia z zakresu niemieckiego   dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych, zakończonych egzaminem 

zewnętrznym przeprowadzonym przez Wykonawcę. 

 

UWAGA: zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 4.1.b Zapytania ofertowego Wykonawca musi wykazać doświadczenie Co 

najmniej 150h zajęć z zakresu języka niemieckiego   dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych, 

zakończonych egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez Wykonawcę. 

 

1.     

2.     

3.     



 

 
 

Zajęcia z zakresu technik informatycznych dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych. 

UWAGA: zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 4.1.c Zapytania ofertowego Wykonawca musi wykazać doświadczenie co najmniej 

100h zajęć z  zakresu technik informatycznych dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych. 

1.     

2. 
    

3. 
    

 

 

Zajęcia z zakresu nauczania programowania  dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych. 

UWAGA: zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 4.1.d Zapytania ofertowego Wykonawca musi wykazać doświadczenie co najmniej 

20h zajęć z zakresu programowania  dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych. 

 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 

 

Zajęcia z zakresu treningu postaw kluczowych (kreatywność, współpraca z innymi)  dla uczniów szkół podstawowych lub 

gimnazjalnych. 

UWAGA: zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 4.1.e Zapytania ofertowego Wykonawca musi wykazać doświadczenie co najmniej 

co najmniej 20h zajęć z zakresu treningu postaw kluczowych (kreatywność, współpraca z innymi) dla uczniów szkół podstawowych 

lub gimnazjalnych 

 

1 
    

2 
    

3 
    

 

 

 

Zajęcia  z  warsztatów z przedsiębiorczości dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych. 

UWAGA: zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 4.1.f Zapytania ofertowego Wykonawca musi wykazać doświadczenie  Co najmniej 

20 godzin z warsztatów z przedsiębiorczości dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych  

. 

 

1. 
    

2. 
    

3. 
    



 

 
 

 

Zajęcia z zakresu  doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych. 

UWAGA: zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 4.1. g Zapytania ofertowego Wykonawca musi wykazać doświadczenie co najmniej 

20h zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych. 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 

 
 

1) Należy załączyć dowody, że wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.   

2) Każda usługa realizowana jest/lub była na podstawie odrębnej umowy. 

                          

 

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

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej 
     osoby upoważnionej do składania oświadczeń 
                       w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

Nr sprawy: LO.2.2019   

 

 

CZĘŚĆ II:   Załącznik nr 3b do Zapytania ofertowego – wykaz doświadczenia Wykonawcy 

 

Wykaz doświadczenia Wykonawcy  

w prowadzeniu działalności szkoleniowej związanej z zakresem przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Zapytaniu  

na: Zajęcia dla nauczycieli” Cz. II 

    

Wykonawca:   

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

 

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

 

  

L.p. 

 

Przedmiot i zakres 

usługi
1 

 

Liczba 

zrealizowanych 

godzin 

Nazwa i siedziba 

Zamawiającego 

 

Termin realizacji 

(od dd/mm/rr -  do 

dd/mm/rr) 

 

Zajęcia zajęć z zakresu TIK w dydaktyce 

 
UWAGA: zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 4.2. a Zapytania ofertowego Wykonawca musi wykazać doświadczenie 

co najmniej 10h zajęć z zakresu TIK w dydaktyce . 

1.     

2.     

3.     

 

Zajęcia zajęć  z zakresu kreowania u uczniów postaw społecznych 

 
UWAGA: zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 4.2. b Zapytania ofertowego Wykonawca musi wykazać doświadczenie  

co najmniej 10h zajęć z zakresu kreowania u uczniów postaw społecznych. 

 

1.     

2.     

3.     



 

 
 

 

 

Zajęcia zajęć z zakresu wykorzystania metody projektu 

 
UWAGA: zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 4.2. c Zapytania ofertowego Wykonawca musi wykazać doświadczenie  

co najmniej 10h zajęć z zakresu wykorzystania metody projektu  

1.     

2.     

3.     

 
Zajęcia zajęć z zakresu indywidualizacji nauczania. 

 
UWAGA: zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 4.2. d Zapytania ofertowego Wykonawca musi wykazać doświadczenie  

co najmniej 10h zajęć z zakresu  indywidualizacji nauczania. 

1.     

2.     

3.     

      
1) Należy załączyć dowody, że wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

2) Każda usługa realizowana jest/lub była na podstawie odrębnej umowy. 

 

 

 

................................................................................ 
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej 

osoby upoważnionej do składania oświadczeń 
w imieniu Wykonawcy 

 



 

 

 

 

 

     Załącznik nr 2 do oferty 

 

Nr sprawy:   LO.2.2019                                                

 

OFERTA 

na realizację zajęć dla uczniów i nauczycieli w projekcie „Przyszłość w naszych rękach” 

 

Niniejszym, składam ofertę w przedmiotowym postępowaniu na zasadach określonych 

poniżej. 

  

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 

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

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

NIP: ............................................................................. 

REGON: ....................................................................... 

nr. tel.: ........................................................................ 

e-mail: ......................................................................... 

 

CZĘŚĆ I 

 

 

2. Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym zaproszeniem do składania 

ofert w za cenę:  

 

1) Zajęcia z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym  

– 200 h dla 16 uczniów w 2 gr 

  

 Całe zadanie: 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………….………………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 



 

 

 

      w tym: 

a) koszt  za 1 h zajęć na 1 ucznia: …………………….. zł brutto 

b) koszt podręcznika do zajęć : …….………………….. zł brutto 

 c)  koszt zewnętrznego egzaminu : …………………….. zł brutto 

   

2) Zajęcia z języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym  

– 200 h dla 16 uczniów w 2 gr 

 

     Całe zadanie: 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ……………….………………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

      w tym: 

a) koszt  za 1 h zajęć na 1 ucznia: …………………….. zł brutto 

b) koszt podręcznika do zajęć : …………………….. zł brutto 

 c)  koszt zewnętrznego egzaminu : …………………….. zł brutto 

   

   

3) Zajęcia z zakresu technik informatycznych zakończone egzaminem zewnętrznym 

- 200h dla 16 uczniów w 2 gr 

  

 Całe zadanie: 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

      w tym: 

a) koszt  za 1 h zajęć na 1 ucznia: …………………….. zł brutto 

b) koszt podręcznika do zajęć : …………………….. zł brutto 

 c)  koszt zewnętrznego egzaminu : …………………….. zł brutto 

 



 

 

 

4) Zajęcia z podstaw programowania  

– 110h dla 16 uczniów w 2 grupach 

 

Całe zadanie: 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

koszt  za jednego uczestnika  netto: …………………….. PLN 

       wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………….………………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

5) Trening postaw kluczowych dla rynku pracy  

– 30h dla 16 uczniów w 2 grupach 

 

Całe zadanie: 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

koszt za jednego uczestnika  netto: …………………….. PLN 

       wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : …………………………………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

6) Warsztaty przedsiębiorczości  

– 45h dla 22 uczniów w 3 grupach 

 

 



 

 

 

Całe zadanie: 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

koszt  za jednego uczestnika netto: …………………….. PLN 

       wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….…………………………..........................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

 

7) Zajęcia z doradztwa zawodowego 

– 30h dla 16 uczniów w 2 grupach 

 

Całe zadanie: 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

koszt za jednego uczestnika  netto: …………………….. PLN 

       wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….……………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

wartość brutto: …………………….. PL 

 

8) Zajęcia z doradztwa zawodowego- zajęcia indywidualne połączone z diagnozą 

predyspozycji zawodowych  

– 60h dla 20 uczniów - 3h/os.  

 

 

 



 

 

 

Całe zadanie: 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

koszt za jednego uczestnika  netto: …………………….. PLN 

       wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….……………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

wartość brutto: …………………….. PL 

 

 

 Razem (pkt. 1-8): 

 wartość oferty netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………………....................................…..),  

 VAT .................% tj.  ................ zł. 

 wartość oferty brutto: ………………………………………………………… 

     

 

CZĘŚĆ II 

 

3. Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym zaproszeniem do składania 

ofert w za cenę:  

1) Zajęcia TIK w dydaktyce  

- 60h dla 12 nauczycieli w 2 gr 

  

Całe zadanie: 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

 koszt za jednego uczestnika   netto: …………………….. PLN 



 

 

 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

2) "Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania 

na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa)”  

- 20h dla 11 nauczycieli w 2 gr 

 

Całe zadanie: 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

koszt za jednego uczestnika   netto: …………………….. PLN 

       wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….……………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

3) "Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości 

nauczania przedmiotów ścisłych”   

- 20h dla 9 nauczycieli w 2 gr 

 

Całe zadanie: 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

 koszt za jednego uczestnika   netto: …………………….. PLN 

       wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………….………………………………....................................…..),  



 

 

 

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

4) "Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”  

- 30h dla 18 nauczycieli w 3 gr  

 

Całe zadanie: 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

koszt za jednego uczestnika netto: …………………….. PLN 

 wartość netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………....................................…..),  

 VAT .........% tj.  ................ zł. 

 wartość brutto: …………………….. PLN 

 

     Razem (pkt. 1-4): 

 wartość oferty netto: …………………….. PLN  

 (słownie : ………………………….………………………………....................................…..),  

 VAT .................% tj.  ................ zł. 

 wartość oferty brutto: …………………….. PLN 

 

 

4. Oświadczam, że oferuję realizację zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami określonymi  

w zapytaniu ofertowym nr LO.2.2019. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami ogłoszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu – 30 dni 

od złożenia oferty. 

7. Oświadczam, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy akceptuję i zobowiązuję się, w 

przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika     

to z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 



 

 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

9. Ponadto oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności 

na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

10.  Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Lp. Wskazanie powierzonej części zamówienia 

Wartość powierzonej 

części zamówienia 

w % ceny oferty 

1   

2   

3   

 Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty  

 

11.  Oświadczam, że: 

a) podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań jako Wykonawcy,  

b) jako Wykonawca jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy 

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one 

moimi działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników, 

c) podwykonawca nie będzie zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez mojej zgody  

i Zamawiającego, 

d) Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może 

skorzystać ze wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich, 

e) będę pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do 

podwykonania części zamówienia. 

12. Celem umożliwienia wymiany informacji, w tym m.in. do przekazywania drogą e-mailową 

przez Zamawiającego dokumentacji szkoleniowej wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu, 

udostępniam następujące dane: 

a) nr tel.: .................................................... 

b) nr fax.:  ................................................... 

c) e-mail: .................................................... 

13. Oświadczam, że cała oferta składa się z ......... stron, w tym z niniejszej oferty oraz z 

następujących dokumentów i oświadczeń **: 

a) zaakceptowanego wzoru umowy – Załącznik nr 1; 

b) aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 



 

 

 

c) wykazu doświadczenia Wykonawcy z dowodami, że wskazane usługi zostały wykonane 

należycie (np. referencje - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), 

d) Oświadczenie RODO 

 

**skreślić niewłaściwe 

 

 

 

 

 
Miejscowość i data: ........................................................... r      

 

 
 

 

  ........................................................................ 
         (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

            oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 



 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór umowy 

Nr sprawyy:LO.2.2019                                                

UMOWA  Nr ........................................ 

na: „Zajęcia dla uczniów” Część I 

 

 

zawarta w ………. w dniu ............................... 2019 r. pomiędzy  

…………………………………………………. z siedzibą w 

…………………………………………………. 

zwaną dalej  Zamawiającym lub Stroną 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………, 

a  

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

ul. ………………………………………, NIP ………..............…..,  REGON …………................….. 

zwany dalej Wykonawcą lub Stroną 

reprezentowaną  przez:    …………………………………....................................,  

  

Zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, po rozstrzygnięciu postępowania  na przeprowadzenie cyklu zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Przyszłość w 

naszych rękach”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, znak sprawy LO.2.2019 - Strony 

zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej "Umową",  o treści następującej: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów wskazanych w  

       Część I Zapytania ofertowego. 

2. Celem realizacji zajęć jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych, właściwych postaw 

i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 



 
 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne  

do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną przez siebie ofertą, która stanowi 

załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut. 

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, Umową  

i ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

o którym mowa w preambule Umowy. 

  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: 

1) Przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla uczniów zgodnie 

ze złożoną ofertą, „Część I”   w okresie od dnia …………..…..…  do dnia 

……………………. ; 

2) przygotowanie programu nauczania dla każdej grupy, 

3) przeprowadzenie pomiaru wiedzy w każdej grupie: początkowego i końcowego oraz 

raportu z pomiaru wyników, 

4) monitorowania udziału uczniów w Zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji Zajęć, 

5) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie Zajęć, 

6) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji wykonywania Umowy,  

na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności  

do prowadzenia dziennika z realizacji Zajęć oraz miesięcznej ewidencji godzin 

wykonywania umowy, 

7) ochrony danych osobowych uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

8) oznaczania istotnej dokumentacji, związanej z realizacją Umowy, zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej wskazanymi przez Zamawiającego, 

9) prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin wykonywania umowy, 

10) Terminy (dni i godziny) Zajęć, a także miejsca realizacji wskazane zostaną przez 

Zamawiającego.    



 
2. Składy osobowe  tj. ilości uczniów szczególnie uzdolnionych w danej grupie, będą ustalane przez 

Zamawiającego.  

3. Zajęcia odbywać się będą w budynkach i salach szkolnych wskazanych przez Zamawiającego. 

4. W ramach Zajęć należy zaplanować również pracę własną uczniów, w tym np. wykonywanie 

dodatkowych zadań, pracę metodą projektu w grupach kilku uczniów itp. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji  

o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca podczas realizacji zamówienia nie może łączyć grup tzn.      

     dwie grupy jednocześnie nie mogą być szkolone przez jednego wykładowcę. 

 

§ 4 

1. Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 

państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020     

2. Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, płatne po każdym kolejnym 

miesiącu zrealizowania umowy w wysokości będącej iloczynem liczby przeprowadzonych godzin 

zajęć pozalekcyjnych ceny jednostkowej brutto w wysokości zgodnej z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik do umowy. 

3. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 5, nie ponosi kosztów za przeprowadzenie zajęć z    

uczestniczką lub uczestnikiem, którzy w trakcie zajęć zostaną z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy skreśleni z listy uczestniczek i uczestników zajęć oraz w przypadku 

uczestniczenia w zajęciach mniejszej ilości uczestników lub uczestniczek np. rezygnacji 

lub przerwania zajęć przez uczestnika w trakcie ich trwania i nie uzupełnienia składu 

osobowego grupy.  

4. Płatność dokonywana będzie wyłączenie za rzeczywistą liczbę uczestniczek i uczestników  

biorących udział w zajęciach, według kosztu za jedną uczestniczkę i uczestnika zajęć, nie 

wyższego od zawartego o ofercie Wykonawcy. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestniczek i uczestników, z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy (np. wypadek, ciężka choroba) po zrealizowaniu przez ucznia min.70% 

kursu, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie poniesione koszty zajęć z 

daną osobą. Takie sytuacje będą rozpatrywane przez Zamawiającego indywidualnie w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, mając na względzie ilość zrealizowanych godzin/zajęć (skalkulowane 

na podstawie list obecności). 

 

6. Łączna kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynosi: 



 
……………………………………………………  

           (wpis łącznego wynagrodzenia na podstawie oferty Wykonawcy za Część I)       

7. Wynagrodzenie obliczone w sposób określony w ust. 2, zostanie wypłacone  

na wskazane w rachunku lub fakturze konto bankowe Wykonawcy po każdym przepracowanym 

miesiącu kalendarzowym, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 

pod warunkiem posiadania środków na koncie projektowym. 

8. Zamawiający ma prawo weryfikacji wysokości należnego wynagrodzenia.  

9. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego należnego  

na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy. Zobowiązanie Zamawiającego zostanie zatem wykonane z chwilą 

zapłaty całości wynagrodzenia, a Wykonawca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od 

Zamawiającego tytułem wynagrodzenia, zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów. 

Fakturę należy wystawić na: 

Nabywca: 

Powiat Sępoleński 

Ul. Tadeusza Kościuszki 11 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

NIP 561-13-27-106 

Odbiorca: 

Liceum Ogólnokształcące im Janusza Korczaka w Więcborku 

Ul. Pocztowa 14 a 

89-410 Więcbork 

11. Zamawiający dopuszcza zmianę poszczególnych uczestników i uczestniczek  pod warunkiem 

zachowania ogólnej liczby uczestników i uczestniczek. W przypadku rezygnacji lub przerwania 

zajęć przez  uczestnika lub uczestniczkę i nie uzupełnienia składu osobowego w zakresie ogólnej 

liczby uczestników, dopuszcza się  możliwość  przeprowadzenia zajęć w odniesieniu do mniejszej 

liczby uczestników lub uczestniczek. 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia obserwacji zajęć prowadzonych  

na podstawie Umowy przez Wykonawcę. Przedmiotem obserwacji będzie w  szczególności 

kontrola należytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany 

udostępnić obserwującym dokumenty związane z wykonywaniem Umowy.  



 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania Umowy  

przez Wykonawcę, w ramach którego Zamawiający jest uprawniony do: 

1) wyrażania opinii na temat wykonywania Umowy, 

2) żądania dostarczenia przez Wykonawcę informacji dotyczących wykonywania Umowy, 

3) żądania od Wykonawcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli 

prawidłowości wykonywania Umowy. 

         3 . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób lub zastąpienia inną osobą             

w poszczególnych grupach Projektu. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

umowy w wysokości 1,5% łącznej wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc 

od następnego dnia po upływie terminu wykonania przedmiotu umowy. Wartość kary będzie 

naliczana od wartości kursów niezrealizowanych do dnia wykonania przedmiotu umowy na podstawie 

wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami zajęć, 

chyba, że zmiana harmonogramu zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% łącznej wartości 

wynagrodzenia umownego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych Zamawiającego, w wysokości 10% łącznej wartości 

wynagrodzenia umownego.  

§ 7 

1. Strony ustalają, że w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy Zamawiającemu 

przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania umowy. 

2. Rozwiązanie niniejszej umowy z powodu rażącego naruszenia warunków umowy zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku uregulowania należności za przeprowadzoną usługę szkoleniową. 

3. O stwierdzeniu niewypełnienia warunków umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. 

4. Za rażące naruszenie warunków umowy uważa się w szczególności: 

1) niedotrzymanie terminu realizacji usługi szkoleniowej, 

2) zatrudnienia przy realizacji umowy kadry nieposiadającej wymaganych kwalifikacji i 

uprawnień, zgodnie z ofertą złożoną do przetargu nieograniczonego,  

3) niezrealizowanie programu lub nienależyte, czyli niezgodne ze złożoną ofertą, realizowanie 

programu usługi szkoleniowej, 

4) pobieranie opłat od uczestników usługi szkoleniowej, 

5) samowolnej zmiany miejsca usługi szkoleniowej (odbywania zajęć teoretycznych lub 

praktycznych oraz miejsca przeprowadzenia egzaminu) bez uzyskania zgody Zamawiającego, 

6) samowolnej zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia bez 

uzyskania zgody Zamawiającego, 



 
7) niedotrzymanie terminów dostarczenia dokumentacji usługi szkoleniowej o których mowa w 

w/w umowie, 

8) brak lub niekompletne prowadzenie dokumentacji, o której mowa w w/w umowie, 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.  

3. Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć: 

1) zmiany liczebności i liczby grup,  

2) zmiany rodzajów wsparcia (ewentualna rezygnacja z danego rodzaju zajęć przez 

Zamawiającego) 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą nastąpić jedynie w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia, które łącznie spełniają trzy przesłanki: mają charakter 

zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia, 

2) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - w przypadku zmian w trakcie wykonywania 

Umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – z zastrzeżeniem, że cena oferty 

brutto ustalona jest na cały okres obowiązywania Umowy i nie podlega podwyższeniu nawet 

w sytuacji zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT. 

 

§ 9 

1. W celu wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający powierza Wykonawcy 

przetwarzanie określonych w ust. 2 danych osobowych uczniów i nauczycieli, którzy będą 

uczestniczyli w Zajęciach, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj, rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych (RODO), zwanego dalej „Rozporządzeniem” i na warunkach określonych w 

niniejszym paragrafie. 

2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Umowy  

i oznacza nazwisko i imiona, płeć, wiek, miejscowość w której uczestnik uczęszcza do szkoły lub 

jest zatrudniony/a– przy czym ilekroć w dalszej części niniejszego paragrafu jest mowa o „danych 



 
osobowych”, należy przez to rozumieć powierzone Wykonawcy  

do przetwarzania na podstawie niniejszego paragrafu dane osobowe, o których mowa  

w niniejszym ustępie.  

3. Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych odbywa się w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, który powierzył przetwarzanie danych osobowych Zamawiającemu. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których 

mowa w ust. 2.  

5. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych  

do podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środki techniczne i organizacyjne umożliwiające 

należyte zabezpieczenie danych osobowych, zwłaszcza przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, wymagane przepisami prawa.  

7. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,  

2) przechowywać dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, 

nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

8. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym 

użyciu, 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych, prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, sądami, urzędami państwowymi lub policją. 

9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat 

przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, przez Wykonawcę,  

a w szczególności niezwłoczne przekaże informacje o każdym przypadku naruszenia obowiązków 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

 



 
§ 10 

1. Z uwagi na fakt, że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Wykonawca  

- na wezwanie podmiotu uprawnionego do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji 

Projektu - zobowiązany jest do udostępnienia temu podmiotowi dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych, związanych z wykonaniem Umowy.  

2.  Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie Umowy, w tym za przebieg współpracy  

i komunikację Stron podczas wykonywania Umowy są Osoby do Kontaktów, przy czym: 

1) dane Osoby do Kontaktów ze strony Zamawiającego są następujące: 

 Pan(-i) ________________________ tel.: ______________ e-mail: _____________, 

 Pan(-i) _________________________ tel.: ______________ e-mail: ____________, 

 2)    dane Osoby do Kontaktów ze strony Wykonawcy są następujące: 

 Pan(-i) _________________________ tel.: ______________ e-mail: ____________, 

 Pan(-i) _________________________ tel.: ______________ e-mail: ____________. 

Strony zobowiązują się do bezzwłocznego, wzajemnego informowania się na piśmie  

o każdej zmianie Osób do Kontaktów lub ich numeru telefonu lub adresu e-mail. 

3. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

Wykonawca nie jest uprawniony do ujawniania podmiotom trzecim lub przekazywania  

do wiadomości publicznej ewentualnych informacji lub dokumentów uzyskanych  

od Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego-zarówno w okresie obowiązywania Umowy jak i po jego zakończeniu 

(obowiązek poufności). 

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic zdań między Stronami na tle Umowy Strony 

dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć rozwiązanie sporu na drodze polubownej. Jeżeli Strony 

nie dojdą do porozumienia w terminie do 14 dni od dnia doręczenia drugiej Stronie wezwania  

do ugodowego załatwienia sporu, każda ze Stron może poddać sprawy sporne pod 

rozstrzygnięcie Sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

5. Adresem do doręczeń są adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się 

do bezzwłocznego, wzajemnego informowania się na piśmie o zmianie danych adresowych  

- pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na ostatnio wskazany przez 



 
Stronę adres. Jeżeli jedna ze Stron wyraźnie lub w sposób dorozumiany odmawia przyjęcia 

korespondencji na podany drugiej Stronie adres, uznaje się, że korespondencja została 

skutecznie doręczona Stronie w dniu odmowy jej przyjęcia przez Stronę odmawiającą przyjęcia 

korespondencji. Jeżeli korespondencja  wysłana na podany adres została dwukrotnie 

awizowana, uznaje się, ze korespondencja została skutecznie doręczona w terminie 7 dni, licząc 

od dnia jej drugiej awizacji.  

6. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.  

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  

– dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

      ___________________                                  ___________________ 

           Zamawiający           Wykonawca 

 

 

Załączniki: 

1. oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór umowy 

Nr sprawyy:LO.2.2019                                                

UMOWA  Nr ........................................ 

na: „Szkolenia dla nauczycieli” Część II 

 

 

zawarta w ………. w dniu ............................... 2019 r. pomiędzy  

…………………………………………………. z siedzibą w 

…………………………………………………. 

zwaną dalej  Zamawiającym lub Stroną 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………, 

a  

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

ul. ………………………………………, NIP ………..............…..,  REGON …………................….. 

zwany dalej Wykonawcą lub Stroną 

reprezentowaną  przez:    …………………………………....................................,  

  

Zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, po rozstrzygnięciu postępowania  na 

przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli w związku z realizacją projektu „Przyszłość w naszych 

rękach”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, znak sprawy: LO.2.2019 - Strony 

zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej "Umową",  o treści następującej: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe 

nauczycieli szkół wskazanych przez Zamawiającego w Części II Zapytania ofertowego 

2. Celem realizacji zajęć jest podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli tych szkół. 

 

 



 
 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne  

do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną przez siebie ofertą, która stanowi załącznik do 

niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut. 

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, Umową  

i ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

o którym mowa w preambule Umowy. 

  

§ 3 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: 

1) Przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli  zgodnie ze 

złożoną ofertą, „Część II”   w okresie od dnia …………..…..…  do dnia ……………………. ; 

2) Wykonawca przygotowuje program nauczania dla każdej grupy uwzględniający jej wiedzę 

początkową i potencjał 

3) na podstawie programu Wykonawca przygotowuje zestaw testowy obejmujący   

zagadnienia/umiejętności przewidziane do zrealizowania/opanowania przez grupę  

4) w zależności o rodzaju zajęć Wykonawca przeprowadza co najmniej dwukrotny   pomiar 

testowy w grupie (ewaluacja początkowa i końcowa) wraz z porównaniem wyników 

uzyskanych przez uczestników 

5) monitorowania udziału  w szkoleniu oraz prowadzenia dokumentacji szkolenia, 

6) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji wykonywania Umowy,  

na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności  

do prowadzenia dziennika z realizacji szkolenia oraz miesięcznej ewidencji godzin 

wykonywania umowy, 

7) ochrony danych osobowych uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

8) oznaczania istotnej dokumentacji, związanej z realizacją Umowy, zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej wskazanymi przez Zamawiającego, 

9) prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin wykonywania umowy, 

10) Terminy (dni i godziny) Zajęć, a także miejsca realizacji wskazane zostaną przez 

Zamawiającego.    



 
2. Składy osobowe  tj. ilości nauczycieli w danej grupie, będą ustalane przez Zamawiającego.  

3. Zajęcia odbywać się będą w budynkach i salach szkolnych wskazanych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji  

o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu Umowy. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji  

o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu Umowy. 

6.  Zamawiający zastrzega, że Wykonawca podczas realizacji zamówienia nie może łączyć     grup 

tzn .dwie grupy jednocześnie nie mogą być szkolone przez jednego wykładowcę. 

§ 4 

1. Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 

państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020     

2. Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, płatne po każdym kolejnym 

miesiącu zrealizowania umowy w wysokości będącej iloczynem liczby przeprowadzonych godzin 

szkolenia ceny jednostkowej brutto w wysokości zgodnej z ofertą Wykonawcy stanowiącą 

załącznik do umowy. 

3. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 5, nie ponosi kosztów za przeprowadzenie zajęć z    

uczestniczką lub uczestnikiem,  którzy w trakcie szkolenia zostaną z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy skreśleni z listy uczestniczek i uczestników szkolenia oraz w 

przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej ilości uczestników lub uczestniczek np. 

rezygnacji lub przerwania zajęć przez uczestnika w trakcie ich trwania i nie uzupełnienia 

składu osobowego grupy.  

4. Płatność dokonywana będzie wyłączenie za rzeczywistą liczbę uczestniczek i uczestników  

biorących udział w szkoleniu, według kosztu za jedną uczestniczkę i uczestnika szkolenia, nie 

wyższego od zawartego o ofercie Wykonawcy. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestniczek i uczestników, z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy (np. wypadek, ciężka choroba) po zrealizowaniu przez ucznia min.70% 

kursu, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie poniesione koszty zajęć z 

daną osobą. Takie sytuacje będą rozpatrywane przez Zamawiającego indywidualnie w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, mając na względzie ilość zrealizowanych godzin/zajęć (skalkulowane 

na podstawie list obecności). 

 

6. Łączna kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynosi: 

……………………………………………………  

1) (wpis łącznego wynagrodzenia na podstawie oferty Wykonawcy za Część II)       



 
7. Wynagrodzenie obliczone w sposób określony w ust. 2, zostanie wypłacone  

na wskazane w rachunku lub fakturze konto bankowe Wykonawcy po każdym przepracowanym 

miesiącu kalendarzowym, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 

pod warunkiem posiadania środków na koncie projektowym. 

8. Zamawiający ma prawo weryfikacji wysokości należnego wynagrodzenia.  

9. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego należnego  

na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy. Zobowiązanie Zamawiającego zostanie zatem wykonane z chwilą 

zapłaty całości wynagrodzenia, a Wykonawca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od 

Zamawiającego tytułem wynagrodzenia, zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów. 

Fakturę należy wystawić na: 

Nabywca: 

Powiat Sępoleński 

Ul. Tadeusza Kościuszki 11 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

NIP 561-13-27-106 

Odbiorca: 

Liceum Ogólnokształcące im Janusza Korczaka w Więcborku 

Ul. Pocztowa 14 a 

89-410 Więcbork 

 

11. Zamawiający dopuszcza zmianę poszczególnych uczestników i uczestniczek  pod warunkiem 

zachowania ogólnej liczby uczestników i uczestniczek. W przypadku rezygnacji lub przerwania 

szkolenia przez  uczestnika lub uczestniczkę i nie uzupełnienia składu osobowego w zakresie 

ogólnej liczby uczestników, dopuszcza się  możliwość  przeprowadzenia szkolenia w odniesieniu 

do mniejszej liczby uczestników lub uczestniczek. 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia obserwacji szkoleń prowadzonych  

na podstawie Umowy przez Wykonawcę. Przedmiotem obserwacji będzie w  szczególności 

kontrola należytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany 

udostępnić obserwującym dokumenty związane z wykonywaniem Umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania Umowy  

przez Wykonawcę, w ramach którego Zamawiający jest uprawniony do: 



 
1) wyrażania opinii na temat wykonywania Umowy, 

2) żądania dostarczenia przez Wykonawcę informacji dotyczących wykonywania 

Umowy, 

3) żądania od Wykonawcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli 

prawidłowości wykonywania Umowy. 

         3 . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób lub zastąpienia inną osobą             

w poszczególnych grupach Projektu. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

umowy w wysokości 1,5% łącznej wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc 

od następnego dnia po upływie terminu wykonania przedmiotu umowy. Wartość kary będzie 

naliczana od wartości kursów niezrealizowanych do dnia wykonania przedmiotu umowy na podstawie 

wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami zajęć, 

chyba, że zmiana harmonogramu zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% łącznej wartości 

wynagrodzenia umownego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych Zamawiającego, w wysokości 10% łącznej wartości 

wynagrodzenia umownego.  

 

§ 7 

1. Strony ustalają, że w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy Zamawiającemu 

przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania umowy. 

2. Rozwiązanie niniejszej umowy z powodu rażącego naruszenia warunków umowy zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku uregulowania należności za przeprowadzoną usługę szkoleniową. 

3. O stwierdzeniu niewypełnienia warunków umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. 

4. Za rażące naruszenie warunków umowy uważa się w szczególności: 

1) niedotrzymanie terminu realizacji usługi szkoleniowej, 

2) zatrudnienia przy realizacji umowy kadry nieposiadającej wymaganych kwalifikacji i 

uprawnień, zgodnie z ofertą złożoną do przetargu nieograniczonego,  

3) niezrealizowanie programu lub nienależyte, czyli niezgodne ze złożoną ofertą, realizowanie 

programu usługi szkoleniowej, 

4) pobieranie opłat od uczestników usługi szkoleniowej, 

5) samowolnej zmiany miejsca usługi szkoleniowej (odbywania zajęć teoretycznych lub 

praktycznych oraz miejsca przeprowadzenia egzaminu) bez uzyskania zgody Zamawiającego, 

6) samowolnej zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia bez 

uzyskania zgody Zamawiającego, 

7) niedotrzymanie terminów dostarczenia dokumentacji usługi szkoleniowej o których mowa w 

w/w umowie, 



 
8) brak lub niekompletne prowadzenie dokumentacji, o której mowa w w/w umowie, 

 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.  

3. Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć: 

1) zmiany liczebności i liczby grup,  

2) zmiany rodzajów wsparcia (ewentualna rezygnacja z danego rodzaju zajęć przez 

Zamawiającego) 

 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą nastąpić jedynie w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia, które łącznie spełniają trzy przesłanki: mają 

charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia, 

2) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - w przypadku zmian w trakcie wykonywania 

Umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – z zastrzeżeniem, że cena oferty 

brutto ustalona jest na cały okres obowiązywania Umowy i nie podlega podwyższeniu nawet 

w sytuacji zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT. 

 

§ 9 

1. W celu wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający powierza Wykonawcy 

przetwarzanie określonych w ust. 2 danych osobowych uczniów i nauczycieli, którzy będą 

uczestniczyli w Zajęciach, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj, rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych (RODO), zwanego dalej „Rozporządzeniem” i na warunkach określonych w 

niniejszym paragrafie. 



 
2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Umowy  

i oznacza nazwisko i imiona, płeć, wiek, miejscowość w której uczestnik uczęszcza do szkoły lub 

jest zatrudniony/a– przy czym ilekroć w dalszej części niniejszego paragrafu jest mowa o „danych 

osobowych”, należy przez to rozumieć powierzone Wykonawcy  

do przetwarzania na podstawie niniejszego paragrafu dane osobowe, o których mowa  

w niniejszym ustępie.  

3. Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych odbywa się w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, który powierzył przetwarzanie danych osobowych Zamawiającemu. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których 

mowa w ust. 2.  

5. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych  

do podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środki techniczne i organizacyjne umożliwiające 

należyte zabezpieczenie danych osobowych, zwłaszcza przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, wymagane przepisami prawa.  

7. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,  

2) przechowywać dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, 

nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

8. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym 

użyciu, 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych, prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, sądami, urzędami państwowymi lub policją. 

9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat 

przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, przez Wykonawcę,  



 
a w szczególności niezwłoczne przekaże informacje o każdym przypadku naruszenia obowiązków 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

§ 10 

1. Z uwagi na fakt, że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonawca  

- na wezwanie podmiotu uprawnionego do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji 

Projektu - zobowiązany jest do udostępnienia temu podmiotowi dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych, związanych z wykonaniem Umowy.  

2. Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie Umowy, w tym za przebieg współpracy  

i komunikację Stron podczas wykonywania Umowy są Osoby do Kontaktów, przy czym: 

1) dane Osoby do Kontaktów ze strony Zamawiającego są następujące: 

 Pan(-i) ________________________ tel.: ______________ e-mail: _____________, 

 Pan(-i) _________________________ tel.: ______________ e-mail: ____________, 

 2)    dane Osoby do Kontaktów ze strony Wykonawcy są następujące: 

 Pan(-i) _________________________ tel.: ______________ e-mail: ____________, 

 Pan(-i) _________________________ tel.: ______________ e-mail: ____________. 

Strony zobowiązują się do bezzwłocznego, wzajemnego informowania się na piśmie  

o każdej zmianie Osób do Kontaktów lub ich numeru telefonu lub adresu e-mail. 

3. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

Wykonawca nie jest uprawniony do ujawniania podmiotom trzecim lub przekazywania  

do wiadomości publicznej ewentualnych informacji lub dokumentów uzyskanych  

od Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego-zarówno w okresie obowiązywania Umowy jak i po jego zakończeniu 

(obowiązek poufności). 

4) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic zdań między Stronami na tle Umowy Strony 

dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć rozwiązanie sporu na drodze polubownej. Jeżeli Strony 

nie dojdą do porozumienia w terminie do 14 dni od dnia doręczenia drugiej Stronie wezwania  

do ugodowego załatwienia sporu, każda ze Stron może poddać sprawy sporne pod 

rozstrzygnięcie Sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 



 
5) Adresem do doręczeń są adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się 

do bezzwłocznego, wzajemnego informowania się na piśmie o zmianie danych adresowych  

- pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na ostatnio wskazany przez 

Stronę adres. Jeżeli jedna ze Stron wyraźnie lub w sposób dorozumiany odmawia przyjęcia 

korespondencji na podany drugiej Stronie adres, uznaje się, że korespondencja została 

skutecznie doręczona Stronie w dniu odmowy jej przyjęcia przez Stronę odmawiającą przyjęcia 

korespondencji. Jeżeli korespondencja  wysłana na podany adres została dwukrotnie 

awizowana, uznaje się, ze korespondencja została skutecznie doręczona w terminie 7 dni, licząc 

od dnia jej drugiej awizacji.  

6) W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.  

7) Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  

– dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

      ___________________                                  ___________________ 

            Zamawiający          Wykonawca 

 

 

Załączniki: 

1. oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

 


