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GBO.271.1.2014 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

USŁUGI 

 

Przetarg nieograniczony 

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

 

na: 

 

usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod 

nazwą: „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z 

terenu woj. mazowieckiego” 

 

Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego.  

 

nazwa zamawiającego:  

adres zamawiającego:  

kod miejscowość:  

telefon:  

faks:  

adres strony internetowej:  

adres poczty elektronicznej:  

godziny urzędowania:  

 

GMINA PRZYŁĘK 

Przyłęk 30 

26-704 Przyłęk 

048 677 30 16 

048 677 30 01 

www.bip.przylek.pl 

przylek@przylek.pl 

8.00 - 14.00 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

 

Przyłęk, dnia 17.01.2014 r. 
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SPIS TREŚCI: 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. Tryb udzielenia zamówienia. 

II. Informacje ogólne. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

IX. Termin związania ofertą. 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wzór umowy. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

XVIII. Informacje na temat podwykonawców. 

XIX. Informacje uzupełniające. 

XX. Załączniki do SIWZ. 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Zamawiającym jest Gmina Przyłęk reprezentowana przez Wójta Gminy: Mariana Kuś 

Gmina Przyłęk, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk 

2. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Pzp w związku z art. 10 ustawy Pzp. 

 

II. Informacje ogólne  

1. Ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się: 

 - w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 - na stronie internetowej: www.bip.przylek.pl 

 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku. 
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2. Postępowanie przeprowadza komisja przetargowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy.  

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”. 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93  

z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. 

5. Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: 

5.1 Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami; 

5.2 Faksem (numer faksu 48 677 30 01): w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami, z 

zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej (pod rygorem 

nieważności),  z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna; 

5.3. Drogą elektroniczną (adres strony Zamawiającego www.bip.przylek.pl): 

a) ze strony Wykonawcy – tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości zapoznania się z treścią 

pism skierowanych do Wykonawców; 

b) ze strony Zamawiającego – w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczania treści pism skierowanych do 

Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.przylek.pl 

6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba części 24 

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

10. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie 

przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 

11. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

12. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której 

mowa w art. 91a ust. 1 Pzp. 

13. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu Wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. 

17. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej. 

18. Wykonawcy, zgodnie z art. 23 ustawy, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

a) W przypadku, o którym mowa w ust.18, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie) należy dołączyć do oferty, 

umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej w 
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przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną. Pełnomocnictwo winno zawierać co 

najmniej: 

 określenie celu gospodarczego, 

 oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, 

 wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawców  w 

postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy oraz 

wskazanie podmiotów występujących wspólnie (wraz z wymienieniem nazwy i adresu 

siedziby) 

 pełnomocnictwo musi być podpisane (wystawione) przez uprawnionych przedstawicieli 

wszystkich wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa.   

c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

d) Przepisy dotyczące Wykonawców, o których mowa w ust. 17, dotyczą również 

Wykonawców występujących wspólnie. 

e) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 18, została wybrana, Zamawiający będzie 

żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

80.00.00.00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć: 

dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych,  

dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) ukierunkowanych na rozwój kompetencji 

kluczowych 

w ramach projektu pn.: „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w 

szkołach terenu woj. mazowieckiego” w: 

 

Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie 

Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą 

Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie 

Publicznej Szkole Podstawowej w Mszadli Starej 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.  

 

Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% ogólnych środków 

przeznaczonych na realizację zamówienia. 
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Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych jest wyrównanie braków 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej uczniów z klas IV-VI, 
 

Celem zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych jest pobudzanie i 

rozbudzanie zainteresowań edukacyjnych i poznawczych; nabycie przez ich uczestników 

podstawowych kompetencji kluczowych takich jak: matematyczne; językowe; umiejętności 

uczenia się, organizowania czasu i informacji; kompetencji społecznych i obywatelskich. 

Przygotowanie uczestników zajęć do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym również w 

późniejszych etapach nauki i życia.  

 

Zakres zajęć dostosowany do wyjściowej wiedzy uczestników tych zajęć.  
 

Okres realizacji projektu w rozumieniu SIWZ to okres od 03.03.2014 do 15.01.2015 r. 

 

Jednostka: „1 godzina” w SIWZ używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. 

Jednostka: „1 godzina zegarowa” w SIWZ używana jest w rozumieniu 1 godziny zegarowej, czyli 60 

minut. 

 

Zadania: 

Część nr 1 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów z klas IV-VI Szkoły 

Podstawowej  

 

Część nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 
Część nr 3 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 4 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z angielskiego dla uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 5 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla uczniów  z 

klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 6 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla uczniów  z 

klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 7 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki dla uczniów  z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 8 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 
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Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego dla uczniów  z klas 

IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 9 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów z klas IV-VI Szkoły 

Podstawowej  

 

Część nr 10 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 11 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 12 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów z klas IV-VI Szkoły 

Podstawowej 

 

Część nr 13 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla uczniów  z 

klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 14 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki dla uczniów  z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 15 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego dla uczniów  z klas 

IV-VI Szkoły Podstawowej 

  

Część nr 16 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego dla uczniów  z klas 

IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 17 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów z klas IV-VI Szkoły 

Podstawowej  

 

Część nr 18 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów z klas IV-VI Szkoły 

Podstawowej  

 

Część nr 19 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla uczniów  z 

klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 20 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki dla uczniów  z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej 
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Część nr 21 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów z klas IV-VI Szkoły 

Podstawowej 

 

Część nr 22 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 23 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla uczniów  z 

klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Część nr 24 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki dla uczniów  z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej 

 

  

Każda część obejmuje zadanie: 
1. Przygotowanie programu zajęć, w oparciu o który będzie realizowane zamówienie. Program 

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę uczestników zajęć: testu 

początkowego i testu końcowego 

3. Dostosowanie merytorycznej jakość materiałów oraz form i metod kształcenia do potrzeb 

uczestników zajęć 

4. Przeprowadzenie 50 godzin zajęć dla 1 grupy maksymalnie 8-osobowej w okresie realizacji 

projektu. Zakres zajęć dostosowany do wiedzy wyjściowej uczestników tych zajęć. 

5. Prowadzenie dokumentacji wykonywanego zadania tj., dzienników zajęć, list obecności i innych 

dokumentów wskazanych przez Zamawiającego 

6. Przekazanie dziewczętom i chłopcom wiedzy i umiejętności o tej samej jakości i w równym 

stopniu, niezależnie od stereotypów płci, 

7. Warunkiem zaliczenia zajęć jest co najmniej 80% frekwencja.  

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

1. Od dnia podpisania umowy do 15-01-2015 r. 

2. Miejscem realizacji zamówienia są siedziby Szkół właściwe dla realizacji danej części zamówienia. 

3. Terminy świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem – zgodnie z harmonogramem 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

4. Dopuszcza się inny termin realizacji zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym. 

5. Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu  zakończenia realizacji zamówienia w przypadku 

zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 

- wstrzymania świadczenia usługi lub przerw w pracach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które występują po 

zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których 

zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty, 

- istotnej zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej w formie pisemnej, która powoduje 

konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, 
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- zmiany terminu realizacji projektu 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładaja obowiązek posiadania takich uprawnień. 

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie.  

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą, 

posiadającą kwalifikacje dla odpowiedniej części zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. 2013 r., poz.1207) w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 

których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 

zakładu kształcenia nauczycieli.  

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać, że: 

- posiada wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) kierunkowe uprawniające do 

prowadzenia jednego lub kilku zajęć określonych w części od 1 do 24 SIWZ 

- minimum roczny staż pracy pedagogicznej; 

- posiada przygotowanie pedagogiczne. 

 

1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 

2. Wykonawcy muszą ponadto wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy 

3. Wykonawcy nie mogą powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

6. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki 

do niej, wg zasady spełnia/nie spełnia. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy muszą: 

a) ustanowić pełnomocnika (patrz ust. 18 (a - b) Rozdziału II Informacje ogólne), 

b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi spełniać wymóg zawarty w ust. 2 i udokumentować, 

że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 

c) pozostałe wymogi zawarte w ust.1 za wyjątkiem wymogu zawartego w ust.2 Wykonawcy 

mogą spełniać łącznie. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu  
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1. Wykonawcy na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym są zobowiązani 

wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków, o których mowa 

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

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale V, 

Wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty: 

2.1 – Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

2.2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) 

2.3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 

ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ) 

2.4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami (załącznik nr 4 do SIWZ) 

2.5 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

(załącznik nr 5 do SIWZ) 

2.6 – Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Lista podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej(załącznik nr 6 do SIWZ) 

 

3. A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w miejsce dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

B) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt.A) odnośnie terminów ważności 

dokumentów stosuje się odpowiednio 

4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy  

złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania 

5. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

6. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami  

 

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

warunków zamówienia. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed 

terminem składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania, 

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

w ust. 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 

bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni je na własnej stronie internetowej. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie 

internetowej www.bip.przylek.pl 

7. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami, w 

sprawie przetargu jest: 

 Mirosław Madejski, Tomasz Olczyk, tel. 48 677 30 16, od poniedziałku do piątku w godz. od 

8:00 do 14:00. 

8. Sposób przekazywania informacji określa punkt 5 Rozdziału II „Informacje ogólne”. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
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IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni . 

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

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

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

dłuższy jednak niż 60 dni.  

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

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

1. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 

wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy, które wykonawca winien dołączyć 

do oferty celem udokumentowania prawa do reprezentowania wykonawcy  lub przez pełnomocnika 

ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia. Do oferty należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty, np. dokumenty rejestracyjne, oryginał 

lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa, w przypadku wykonawców występujących wspólnie również z ust. 18 a ‐ b SIWZ, Rozdziału 

II – Informacje ogólne.  

2. Podpisy osób, o których mowa w ust. 1 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz 

załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.  

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 

do SIWZ  i powinna zawierać wymagane dokumenty w dziale VI ust. 2. 

4. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, 

sporządzona w języku polskim. 

5. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności 

przedstawionej w Załączniku nr 1 SIWZ i spięte w sposób trwały. 

6. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być 

parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. 

7. Oferty powinny być jednoznaczne. 

8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

9. Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 

dotyczących danego wykonawcy są poświadczone za zgodność przez tego Wykonawcę.  

11. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, kopie 

dokumentów dotyczące tych podmiotów są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te 

podmioty. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę. 
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13. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą 

wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia 

oryginałów. 

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 

Pzp, wszystkie oferty składane w trakcie postępowania o zamówienie publiczne  są jawne od chwili 

ich otwarcia. 

15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

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

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej 

kopercie lub opakowaniu. 

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Urząd Gminy w Przyłęku 

Przyłęk 30 

26 – 704 Przyłęk 

3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: 

OFERTA PRZETARGOWA 

„Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu 
POKL.9.1.2 pod nazwą: „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans 

edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” 
 

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.01.2014 r.  godz. 09:15. 

5. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, w pokoju nr 4 (I 

piętro - sekretariat), do dnia 30.01.2014 r. do godz. 09:00 

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do 

składania ofert (art. 84 ustawy). 

6.1. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta 

oferty z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”. 

6.2. Oferta zmieniona powinna być złożona zgodnie wymaganiami opisanymi w ust. 1 - 5. 

6.3. W przypadku zmiany przez Wykonawcę oferty (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „ 

zmiana oferty”. 

6.4. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zmienionej. 

 

OTWARCIE OFERT 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2014 r. godz. 09:15 w siedzibie Urzędu Gminy w 

Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pok. 2 (parter – sala konferencyjna) 

8. Otwarcie ofert jest jawne. 
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9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 

10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące nazwy zadania, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

11. Informacje, o których mowa w ust. 9 i 10, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

12. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania niezwłocznie. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę oferty należy podać w wartości brutto. 

2. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia określonego w 

rozdziale III SIWZ oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z 

tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, 

terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, SIWZ, jak również koszty w niej nie 

ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie 

warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. 

7. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT nie mają wpływu na cenę wskazaną w ofercie, która nie 

ulegnie zmianie w trakcie realizacji zadania. 

8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach, w zależności od 

zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie 

odrzucona. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. 

Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów:  

     gdzie: 

             Cmin                           A -      ilość punktów za cenę, 

                         A = ……………  x  100                   Cmin -   najniższa cena brutto, 

                                     Cn                                         Cn -   cena brutto oferty badanej 

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a Pzp). 
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3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu. 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

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

przedstawionym w Ustawie o zamówieniach publicznych oraz niniejszej Specyfikacji i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru i uzyska największą liczbę 

punktów obliczonych wg wzoru podanego w ustępie 1. 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a 

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

wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

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

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 , po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  

o których mowa w ust. 5 lit. a),  również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 

w swojej siedzibie. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności: 

1. W przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) dostarczyć umowę regulującą współpracę 

Wykonawców. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia  

publicznego oraz wzór umowy 

 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywać się kwartalnie na podstawie karty czasu pracy, 

dziennika zajęć itp. dokumentów dokumentujących przeprowadzone zajęcia. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Ustawy). 

3. Pominięcie jakiegokolwiek elementu przy wycenie oferty i nie ujęcie w cenie ofertowej nie może 

stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

4. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania 

takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

określił warunki takiej zmiany. 

5. Warunki umowne określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

 

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198g.  

W szczególności: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym 

podmiotom, jeżeli mają lub miały  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły  lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 

ustawy. 

 

ODWOŁANIE 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 4) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 

pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp 



 

 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

„Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach  

z terenu woj. mazowieckiego” 

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności  podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności. 

8. Na czynności, o których mowa w art.181 ust.2 ustawy , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2 ustawy  

9. Odwołanie wnosi się: 

9.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

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

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8; 

9.2   w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

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

terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – 

 w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wnosi się w terminie:  

10.1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8;  

10.2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 

11.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;  

11.2 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie 

zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 

ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
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12.1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w 

przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki 

albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 

 12.2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:  

 a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; albo  

 b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;  

 12.3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:  

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

albo  

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które 

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.  

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowie 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert 

lub termin składania wniosków. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia 

przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej 

„orzeczeniem”. 

16. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w 

ust. 15. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować 

negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością 

ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania 

uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 

zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do 

postępowania odwoławczego.  

18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego  kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 

przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  
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19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 

stron.  

20. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 

później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję 

uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 

której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo 

oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu 

albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.  

21. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 

czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o 

którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie 

zamawiającego. 

22. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków 

ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu 

albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.  

23. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

– Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej. 

 

SKARGA  

24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje skarga do 

sądu. 

25. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

26. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

27. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

28. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.  

29. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania 

ani występować z nowymi żądaniami. 

 

XVIII. Informacje na temat podwykonawców 

Wykonawca nie może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  

 

XIX. Postanowienia końcowe 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29.stycznia.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze. zm.) 
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z terenu woj. mazowieckiego” 

 

 

1.  Załączniki do SIWZ 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

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

Załącznik nr 3  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do Wykluczenia z postępowania na mocy 

art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Załącznik nr 4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami 

Załącznik nr 5 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień 

Załącznik nr 6 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Lista 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 Harmonogram zajęć 

Załącznik nr 8 Umowa 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

OFERTA 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Przyłęk, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk 

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..                

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu …………………………………… Numer teleksu / fax………………………………….   

NIP ……………………………………………….. REGON ……………………………………………... 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem są :  

Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod 

nazwą: „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z 

terenu woj. mazowieckiego” 

  

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, w cenie:  

1. dla części zamówienia nr …… 

cena brutto: ………………………. zł.  

słownie: ………………………………………………………………………………………………………  

stawka godzinowa …………. zł x ilość godzin ……….. = ……………….zł brutto  

2.  Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania wykonamy w terminie do 15 stycznia 

2015 roku,  

- w przypadku zmiany terminu realizacji projektu – w jego okresie zgodnie ze złożonym wnioskiem 

o dofinansowanie projektu. 

 

3.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem 

umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.  

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

 

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

6. Oferta została złożona na …………. stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……. do 

nr ……..  

 

7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  

1) ………………………………………………………………….  

2) ………………………………………………………………….  
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3) ………………………………………………………………….  

4) ………………………………………………………………….  

5) ………………………………………………………………….  

6) ………………………………………………………………….  

 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i 

faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

 

 ......................., dnia..........................  

 

 

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

      (podpis wykonawcy lub osoby 

       upoważnionej przez wykonawcę)  

* jeśli dotyczy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE 

PUBLICZNE 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

złożone zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j.  Dz. 

U.  z 2013 r.  poz. 907 ze zm.)  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 

pod nazwą: „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach 

z terenu woj. mazowieckiego”  

 

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

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

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

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

               Miejsce i data                                                Podpis (y) osób uprawnionych  do reprezentowania 

Wykonawcy                                                             
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia   

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Przyłęk, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk 

 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………. 

Numer teleksu / fax ………………………………………………………………………………………  

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………..  

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

nieograniczonego na wykonanie zadania pt.: „Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół 

podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: „Równy start dla wszystkich. Program 

wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” na część nr ..…. 

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

nazwa części ………………………………….…………………………………………………………….. 

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

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

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

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

- nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

........................., dn. .........................                        Podpisano .................................................. 

                                                                                                                Imiona i Nazwiska, podpisy osób  

                                                                                                                upoważnionych do składania                                  

oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy    
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  

 

 

 
CZĘŚĆ   __________________________________ 
 
 

 
NAZWA WYKONAWCY: ________________________________________________________________________ 

 
ADRES WYKONAWCY: _________________________________________________________________________ 
 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA,  

W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE USŁUG EDUKACYJNYCH 

  
 
 

nazwisko i imię 

 
 

 

staż pracy  
na stanowisku nauczyciela  

 

 

stopień nauczyciela 
/stażysta, kontraktowy, mianowany, 

dyplomowany/ 

 

poziom wykształcenia  
- kierunek 

 

 

aktualnie jestem zatrudniony na stanowisku 
/nauczyciel specjalista  

(czynny zawodowo) 

 

informacja o podstawie  

do dysponowania tymi osobami* 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
_________________________________________ 

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY 

 lub UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/ 
_______________________ _______ ________ 

/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

posiadają wymagane uprawnienia,  

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 

 

 
CZĘŚĆ   __________________________________ 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 
 
 
NAZWA WYKONAWCY: ________________________________________________________________________ 

 
ADRES WYKONAWCY: _________________________________________________________________________ 
 
 
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) _________________________________________________ 
 

 
przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
 

usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod 

nazwą: „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z 

terenu woj. mazowieckiego” 

 

 
 
 

 
oświadczam, 

że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają  
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  

oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  

(Dz. U 2013, poz. 1207). 
 

 

 

 

 
________________________________________ 

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY 

 lub UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/ 
 

_______________________ _______ ________ 

/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o 
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

 

 
 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi w zakresie 

wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod 
nazwą: „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych 
w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” 
 
Nazwa Wykonawcy*: 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............. 
 
Adres Wykonawcy*: 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............. 
 
Oświadczamy, że Wykonawcę/ów, którego/ch reprezentujemy nie należy do grupy 
kapitałowej / należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów. 
 
 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**: 
 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
 
 
 
.................................................................................................................. 
imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
* niepotrzebne skreślić 
** niewypełnienie powyższej listy skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

Harmonogram zajęć  

 

 

 

Część nr 1 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów (5-8 uczestników) z klas IV-

VI Szkoły Podstawowej: 

  termin realizacji: piątek 13.45-15.15 (2x45 min) 

 

Część nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów (5-8 uczestników) z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: poniedziałek 13.45-14.30 (1x45 min),  środa 7.30-8.15 (1x45 min) 

 

Część nr 3 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów (5-8 uczestników) z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: wtorek, czwartek 7.30-8.15 (1x45 min.) 

 

Część nr 4 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z angielskiego dla uczniów (5-8 uczestników) z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: poniedziałek 7.30-8.15 (1x45 min),  środa 7.30-8.15 (1x45 min) 

 

Część nr 5 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla uczniów  (5-8 

uczestników) z klas IV-VI Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: poniedziałek 13.45-14.30 (1x45 min),  piątek 7.30-8.15 (1x45 min) 

 

 

Część nr 6 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla uczniów  (5-8 

uczestników) z klas IV-VI Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: wtorek, czwartek 7.30-8.15 (1x45 min.) 

 

Część nr 7 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki dla uczniów (5-8 

uczestników) z klas IV-VI Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: piątek 13.45-15.15 (2x45 min) 

 

Część nr 8 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego dla uczniów  (5-8 

uczestników) z klas IV-VI Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: piątek 13.45-15.15 (2x45 min) 
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Część nr 9 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów (5-8 uczestników) z klas IV-

VI Szkoły Podstawowej  

 termin realizacji: środa 13.50-15.20 (2x45 min) 

 

 

Część nr 10 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów (5-8 uczestników) z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej 

 termin realizacji: wtorek 13.50-15.20 (2x45 min) 

 

 

Część nr 11 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów (5-8 uczestników) z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej 

 termin realizacji: czwartek 13.50-15.20 (2x45 min) 

 

 

Część nr 12 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów (5-8 uczestników) z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej 

 termin realizacji: piątek 13.50-15.20 (2x45 min) 

 

 

Część nr 13 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla uczniów  (5-8 

uczestników) z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 termin realizacji: piątek 13.50-15.20 (2x45 min) 

 

 

Część nr 14 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki dla uczniów  (5-8 

uczestników) z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 termin realizacji: środa 13.50-15.20 (2x45 min) 

 

 

Część nr 15 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego dla uczniów  (5-8 

uczestników) z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 

 termin realizacji: wtorek 13.50-15.20 (2x45 min) 

 

  

Część nr 16 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego dla uczniów  (5-8 

uczestników) z klas IV-VI Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: czwartek 13.50-15.20 (2x45 min) 

 

 

Część nr 17 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą 



 

 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

„Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach  

z terenu woj. mazowieckiego” 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów (5-8 uczestników) z klas IV-

VI Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: piątek 13.10-14.40 (2x45 min.) 

 

Część nr 18 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów (5-8 uczestników) z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: czwartek 12.20-13.50 (2x45 min.) 

 

Część nr 19 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla uczniów  (5-8 

uczestników) z klas IV-VI Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: czwartek 12.20-13.50 (2x45 min.) 

 

Część nr 20 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki dla uczniów  (5-8 

uczestników) z klas IV-VI Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: piątek 13.10-14.40 (2x45 min.) 

 

 

Część nr 21 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów (5-8 uczestników) z klas  

IV-VI Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: wtorek 13.25-14.10, czwartek 13.25-14.10 (1x45 min) 

 

Część nr 22 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów (5-8 uczestników) z klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: czwartek 13.25-14.10, piątek 12.35-13.20 (1x45 min.) 

 

Część nr 23 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla uczniów  

(5-8 uczestników)   z klas IV-VI Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: piątek 13.25-15.00 (2x45 min.) 

 

Część nr 24 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki dla uczniów  

(5-8 uczestników)   z klas IV-VI Szkoły Podstawowej: 

 termin realizacji: poniedziałek 13.25-15.00 (2x45 min.) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

UMOWA ZLECENIE - projekt 

 

o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 8 ust. 11 Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907) zawarta w Przyłęku w 

dniu …………………………. 2014 roku pomiędzy:  

Gminą Przyłęk; zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:  

1.Wójta Gminy – Mariana Kuś, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Mirosławy Witczak 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………...,  

adres zamieszkania:  

 

…………………….……………….…….………………………………………………………………….,   

 

PESEL …..…………………….., NIP …………...…………….. zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą. 

 

wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 907 z późn. zm.) w wyniku wyboru Zleceniobiorcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie: 

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

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

(część zamówienia nr…………………………………………………………………………………………………) 

w ramach projektu pn.: „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w 

szkołach z terenu woj. mazowieckiego”  w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans 

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

usług edukacyjnych”.  

§ 2 

Wykonawca wykonywać będzie czynności objęte niniejszą umową w okresie od dnia podpisania umowy 

do 15 stycznia 2015 r.,  

- w przypadku zmiany terminu realizacji projektu – w jego okresie zgodnie ze złożonym wnioskiem 

o dofinansowanie projektu. 

 

§ 3 
1. Z tytułu wykonania umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………zł 

brutto/ 1 h (słownie:………………. …………………………………………………………../100 zł.), 

płatne przelewem. 
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2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od zrealizowania części zamówienia w danym 

kwartale kalendarzowym i przedłożenia przez Zleceniobiorcę rachunku wraz z kartą czasu pracy, 

dokumentującą zrealizowane usługi edukacyjne. 

3. Od kwoty wynagrodzenia dokonane zostaną ustawowe potrącenia.  

 

§ 4 

Zleceniobiorca otrzymywać będzie wynagrodzenie w ramach dofinansowania na realizację projektu pn.: 

„Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. 

mazowieckiego”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt realizowany 

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

kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 

usług edukacyjnych. 

§ 5 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest pracę określoną w § 1 wykonać osobiście, w sposób zgodny z 

ustnymi wytycznymi Zleceniodawcy, jak i przedstawionym harmonogramem zajęć.  

2. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy sprzęt i pomoce dydaktyczne, z których Zleceniobiorca - 

prowadzący zajęcia będzie korzystać celem uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia ich jakości. 

3. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

§ 6 
Zleceniobiorca jest zobowiązany zrealizować usługi ujęte w § 1 zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

projekcie „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z 

terenu woj. mazowieckiego”. 

§ 7 

1.     Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do zrealizowania zlecenia. 

2.   Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w §1 innym osobom bez zgody  

      Zleceniodawcy.      

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do terminowego dostarczania dokumentacji monitorującej przebieg   

       projektu oraz uczestnictwa w spotkaniach roboczych. 

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawić szczegółowy 

harmonogram zajęć wskazując dzień, miesiąc i rok. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

- gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego 

- wystąpienie zdarzeń losowych 

 

§ 10 
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Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

     

      ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

……………………………. 

       Kontrasygnata 

 

 


