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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć wyrównawczych, kół przedmiotowych 

realizowanych w ramach projektu pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie... - rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej"   

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Program Operacyjny 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 zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych) 
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Zawartość  Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia: 

1. Nazwa i adres Zamawiającego, 
2. Tryb udzielania zamówienia, 
3. Opis przedmiotu zamówienia,  
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,  
5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych, 
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających i przewidywanym 

podwykonawstwie, 
7. Termin wykonania zamówienia, 
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków, 
9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, 
11. Wymagania dotyczące wadium, 
12. Termin związania ofertą, 
13. Opis sposobu przygotowania ofert, 
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 
15. Opis sposobu obliczenia ceny, 
16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym  
a wykonawcą, 

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

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

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy,  
w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy, 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania  
o udzielenie zamówienia, 

22. Postanowienia końcowe. 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zamawiający: 
Gmina Nowa Wieś Lęborska , ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, tel.: (59) 861 
24 28, faks: (59)861 21 64, e-mail: informacja@nwl.pl, adres strony internetowej: 
http://www.nwl.pl/index.php 
 
Jednostką prowadzącą postępowanie jest: 
Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Polna 9 a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, tel.: (59) 
861 21 45, faks: (59) 861 21 45, e-mail: ala228@o2.pl, adres strony internetowej 
http://www.zsnwl.szkolnastrona.pl/ 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o łącznej wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwot, o 
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.). 

1) Informacje uzupełniające  
a) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie 

"ustawa Pzp", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z 
dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.). 

b) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 
Wykonawca. 

c) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione 
jedynie  
w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp. O fakcie unieważnienia 
postępowania, Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, 
którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert; 

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert.  

d) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym 
czasie, przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie 
internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.  

 
2) Udzielanie wyjaśnień  

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego 
Wykonawców. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem 
zasad określonych w ustawie, w art. 27 oraz art. 38 ustawy Pzp. Pytania i wnioski o 
wyjaśnienia mogą być przesyłane pisemnie lub faksem numer (59) 861 21 45 Osobą 
uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Andrzej 
Czubaty  (59) 861 21 45 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
80100000-5 – Usługi szkolnictwa podstawowego 
80100000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80310000-0 – Usługi edukacji młodzieży 

 

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów 
wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych (ze 
szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych). 
 

1. Przedmiot zamówienia  



Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć wyrównawczych, kół przedmiotowych 

w ramach projektu pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie... - rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej"  współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program 

Operacyjny 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych): 

I. Personel projektu: 
Wymagania  
Wykonawca musi posiadać kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe z 
przygotowaniem pedagogicznym wymagane do prowadzenia poszczególnych zajęć.  

I.1.Prowadzenie zajęć wyrównawczych ma doprowadzić uczestników do:  
 
- eliminowania trudności w nauce i uzupełnienie braków wiedzy 
- zwiększenie zaufania we własne siły 
- poprawa relacji pomiędzy uczniami 
- wzrostu umiejętności kluczowych z poniższych zakresów wymienionych odpowiednio 
w punktach   
  A , D 

I.2.Prowadzenie kół zainteresowań ma doprowadzić uczestników do: 

- rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów 

- wzrostu aspiracji edukacyjnych uczniów 

- zwiększenia aktywności społecznej uczniów 

- wzrostu umiejętności kluczowych z poniższych zakresów wymienionych odpowiednio 

w punktach   

  B,C, 

Ponad to Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu i badania wiedzy na 
bieżąco przez czas trwania projektu na podstawie testów sprawdzających (na początek i 
na koniec realizacji projektu), analizy dzienników zajęć, list obecności, wyników 
nauczania na sprawdzianach i wystawionych certyfikatach. 

Zajęcia muszą być przeprowadzone w nowoczesny sposób, z użyciem programów i 
narzędzi multimedialnych, z indywidualnym podejściem do ucznia i językiem 
dostosowanym do jego poziomu. Wykonawca może przeprowadzać zajęcia w weekendy 
jeżeli odpowiada to potrzebom grupy. 

Zajęcia muszą przyczyniać się do realizowania rezultatów projektu. 

Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową tj. 60 min 

 
1. Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych w Szkole Podstawowej w grupach 8 
osobowych w okresie od marca 2011 do czerwca 2012: 

 



A   Matematyka   44 godziny 

 
 
2. Przeprowadzenie kół przedmiotowych w Szkole Podstawowej w grupach 10 
osobowych w okresie od marca 2011 do czerwca 2012: 
 

B              Koło informatyczne   34 godziny 
C              Koło język polski    37 godziny 

 
3. Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych w Gimnazjum w grupach 8 osobowych 
w okresie od  marca 2011 do czerwca 2012: 
       D   Matematyka                 42 godziny 

 
4. Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego) 
 

 Nabór uczestników kursu przeprowadzi Zamawiający. Wykonawca jest 
zobowiązany do przyjęcia na zajęcia skierowanych przez Zamawiającego 
uczestników. 

 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania obecności 
uczestników na zajęciach w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie – 
zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał 
Ludzki warunkiem wydania dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu jest 
udział w co najmniej 80%zajęć przewidzianych w danym działaniu. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania do odbycia zajęć dodatkowych 
osób w miejsce osób, które zrezygnują z udziału w projekcie – na etapie, kiedy 
będzie możliwe uzupełnienie przez nie brakujących zajęć. 

 Zajęcia należy przeprowadzić w wybrane przez Zamawiającego w terminach 
ustalonych z Zamawiających . Terminy i godziny zajęć dostosowane będą do 
najbardziej pożądanych przez odbiorców zajęć. Harmonogram należy ustalić z 
personelem zarządzającym projektu oraz musi on być przedstawiony do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
najpóźniej w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem zajęć szczegółowy program zajęć, 
zgodny z przedstawioną ofertą. 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia: sale 
wyposażone w stoły i krzesła, dostęp do WC w Zespole Szkół w Nowej Wsi 
Lęborskiej. 

 Zamawiający zapewni (w miarę swoich możliwości) sprzęt/urządzenia niezbędne 
do zrealizowania zajęć, w tym sprzęt niezbędny do zajęć. 

 W ramach projektu nie przewiduje się przyznawania uczestnikom stypendiów i 
zwrotów kosztów dojazdu na zajęcia. 

 Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznaczenia (zgodnie z 
wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie 
internetowej: www.efs.gov.pl) wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio 
związanych z realizacją usługi tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich 
innych dokumentów z nim związanych “wychodzących” od Wykonawcy poprzez 
m.in. zamieszczanie na certyfikatach, materiałach dydaktycznych, itp., 
odpowiednich logotypów oraz informacji o współfinansowaniu.  

 Po zakończeniu każdego miesiąca przeprowadzonych zajęć Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie. Zapłata nastąpi w 

http://www.efs.gov.pl/


ostatnim lub przedostatnim dniu każdego miesiąca po doręczeniu prawidłowo 
wystawionego rachunku wraz kartą czasu pracy. Wykonawca dodatkowo załączy 
imienny wykaz osób, które nie ukończyły (przerwały) zajęcia. 

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każdą  z poniższych 
części przetargu, które zostały oznaczone poniższymi symbolami: 

 

I. Personel projektu: 
Wymagania  
Wykonawca musi posiadać kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe z 
przygotowaniem pedagogicznym wymagane do prowadzenia poszczególnych zajęć.  

I.1.Prowadzenie zajęć wyrównawczych ma doprowadzić uczestników do:  
 
- eliminowania trudności w nauce i uzupełnienie braków wiedzy 
- zwiększenie zaufania we własne siły 
- poprawa relacji pomiędzy uczniami 
- wzrostu umiejętności kluczowych z poniższych zakresów wymienionych odpowiednio 
w punktach   
  A, D 

I.2.Prowadzenie kół zainteresowań ma doprowadzić uczestników do: 

- rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów 

- wzrostu aspiracji edukacyjnych uczniów 

- zwiększenia aktywności społecznej uczniów 

- wzrostu umiejętności kluczowych z poniższych zakresów wymienionych odpowiednio 

w punkcie B,C 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu i badania wiedzy na 
bieżąco przez czas trwania projektu na podstawie testów sprawdzających (na początek i 
na koniec realizacji projektu), analizy dzienników zajęć, list obecności, wyników 
nauczania na sprawdzianach i wystawionych certyfikatach. 

Zajęcia muszą być przeprowadzone w nowoczesny sposób, z użyciem programów i 
narzędzi multimedialnych, z indywidualnym podejściem do ucznia i językiem 
dostosowanym do jego poziomu. Wykonawca może przeprowadzać zajęcia w weekendy 
jeżeli odpowiada to potrzebom grupy. 

Zajęcia muszą przyczyniać się do realizowania rezultatów projektu. 

Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową tj. 60 min 

 
1. Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych w Szkole Podstawowej w grupach 8 
osobowych w okresie od marca 2011 do czerwca 2012: 

 

A   Matematyka  44 godziny  



 
2. Przeprowadzenie kół przedmiotowych w Szkole Podstawowej w grupach 10 
osobowych w okresie od marca 2011 do czerwca 2012: 
 

B  Koło Informatyczne   34 godziny 
 
C  Koło Język polski  37 godziny 

 

3. Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych w Gimnazjum w grupach 8 osobowych 
w okresie od  marca 2011 do czerwca 2012: 
 
         D  Matematyka                 42 godziny 

5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT WARIANTOWYCH 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
I PRZEWIDYWANYM PODWYKONAWSTWIE 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.  

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
13 luty 2012 - czerwiec 2012 dla personelu projektu 

 
Dokładne terminy i godziny realizacji zajęć dostosowane będą do odbiorców.  

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a. spełniają warunki określone w art. 22 Pzp 
b. nie są wykluczeni na podstawie art. 24 Pzp 
c. spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ 

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w ust. 1, jeżeli złoży 
oświadczenia i dokumenty wymienione niniejszej SIWZ 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki tj.: 
 
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: 

 Oświadczenie, że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 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 (t.j. Dz. U.z roku 2009, nr 50, poz. 400) – dotyczy 
personelu projektu – zał. nr 11 
  

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, 
 
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: 

 Oświadczenie, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 

        Oświadczenie, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania  
        zamówienia,  w tym wszystkie osoby muszą spełnić poniższe wymaganie  - zał. nr 4:  
      - posiadają doświadczenie w realizacji zadania podobnego tematycznie; zał. nr 5  

 
3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
4. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy (w przypadku wspólnej oferty muszą je 

złożyć wszyscy - każdy z osobna) zobowiązani są załączyć do oferty: 

 Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik do 

niniejszej specyfikacji; zał. nr 3 

 

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3 ustawy Pzp. Ocena spełnienia 

w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia" w oparciu  

o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie 

wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnił. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt 1-3 winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie, warunek 
określony w pkt 4 winni spełniać wszyscy Wykonawcy. 

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 

 

1) W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
obowiązani są przedłożyć: 
a) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy na formularzach 

stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) 
b) oświadczenie, że dysponują lub będą dysponować zespołem osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4) 
c) wykaz osób wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – zał. 5 

wymaganych dla odpowiednich części zamówienia 
d) Oświadczenie, że posiadają odpowiednie uprawnienia  - zał. 9 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do 
oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 



zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia  
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 
(załącznik nr 4) 

 

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
ustawie, prowadzi się w formie pisemnej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują w formie pisemnej. 
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się na  adres: Zespół 

Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Polna 9 a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska 
5. Dla ważności czynności konieczna jest forma pisemna i termin jej dostarczenia drugiej 

stronie. 
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  
7. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 

jest: 

 Andrzej Czubaty, tel (59) 861 21 45 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.  

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemnej formy postępowania. 
 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgodny 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni 
kalendarzowych. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Wymagania i zalecenia ogólne 

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:  



a) każdy Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części 
zamówienia, albo też na wszystkie części zamówienia. Wykonawca może złożyć 
tylko jedną ofertę, na daną część zamówienia, 

b) wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną 
czytelność jej treści, napisana na maszynie do pisania, komputerze bądź 
nieścieralnym atramentem, 

c) ofertę należy sporządzić w języku polskim; dokumenty złożone w języku obcym są 
składane z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę, 

d) za ofertę uważa się: formularz ofertowy wraz z wymaganymi w punkcie 9 SIWZ 
wszystkimi wykazami, oświadczeniami i dokumentami, 

e) dokumenty składane są w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oferty, 

f) wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym 
informacją o adresacie, przedmiocie zamówienia, firmie (nazwie) lub imieniu i 
nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie. 
  

kopertę zewnętrzną należy zaadresować: 
Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej, 
ul. Polna 9 a 
84-351 Nowa Wieś Lęborska 

Winna również posiadać napis:  
 

Prowadzenie zajęć wyrównawczych/ kół przedmiotowych w ramach projektu pn. 

„Czym skorupka za młodu nasiąknie... - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu 
Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej"  z oznaczeniem części przetargu 
 

* wybrać właściwe, 
np.: Prowadzenie zajęć wyrównawczych A 
 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED 6 lutym 2012 r. godz. 10.30; 

 
g) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 

zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty oraz załączniki parafowane przez 
tę osobę (osoby). Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

h) zaleca się ponumerować strony oraz spiąć (zszyć) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty, 

i) wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo 
opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę, 

j) Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty, 

 
2. Zmiana i wycofanie oferty 
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i 
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej; 

b) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane 
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana 
zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA”; 



c) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 
powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 

 
3. Zawartość oferty  

Każda oferta musi zawierać: 
a) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszej SIWZ; 
b) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami lub środkami 

technicznymi, lub dysponowaniu w przyszłości które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4 

c) oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy na załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ  
d) stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo zaświadczenia. 
e) w przypadku konsorcjum dokument ustanawiający Pełnomocnika do 

reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 

f) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3 
g) podpisany wzór umowy – załącznik nr 6 
h) wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone 

podwykonawcy - załącznik nr 7 
i) pisemne zobowiązanie podmiotów na których wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 
zdolnościach finansowych polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia, jeżeli dotyczy – załącznik nr 8. 

j) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia-załącznik 5 
k) Wstępny program zajęć wyrównawczych / kół przedmiotowych dostosowany 

do potrzeb szkoły- dotyczy tylko personelu projektu 
l) Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach – załącznik nr 9 

 
4. Kryteria powodujące odrzucenie oferty 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy PZP, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający 
zobowiązany jest odrzucić ofertę. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą; 
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3; 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

Oferta wspólna 



1. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi 
spełniać następujące warunki: 

1) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie 
lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego, 

2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga 
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 
występujących wspólnie/partnerów - należy załączyć do oferty, 

3) przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania 
wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań.  

3. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie 
umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki 
została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na 
wykonanie zamówienia.  

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1) Oferty należy składać do dnia 6 lutego 2012 r. godziny 10.00 w sekretariacie Zespołu 
Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Polna 9 a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska pod rygorem 
nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny 
opóźnienia (art. 84, ust. 2 Pzp). 

2) Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone nie otwarte 
3) Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Polna 9 

a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska w dniu 6 lutego 2012 roku o godz. 10.45  
4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na każdą część przedmiotu zamówienia 
osobno. 

5) Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym, że 
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz 
ceny. 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku  

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego, a także wszelkie rabaty i upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić 
Zamawiającemu. 

3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.  
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, określając cenę oferowaną 
brutto zamówienia.  



 

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.  

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 

I. Kryteria oceny ofert dla Personelu projektu: 

1. cena oferty za 1 godzinę prowadzenia zajęć brutto (całkowity koszt pracy) – 50% 

1 pkt. – cena oferty za 1 godzinę powyżej 120,00zł  

3 pkt. - cena oferty za 1 godzinę od 90,01 – 120,00zł 

5 pkt. – cena oferty za 1 godzinę od 65,01zł – 90zł  

8 pkt. – cena oferty za 1 godzinę od 35,01zł – 65zł 

10 pkt. – cena oferty za 1 godzinę od 0zł – 35zł  

2. wstępny program nauczania zgodny z potrzebami szkoły - 50% punków możliwe do 

uzyskania 10 pkt., gdzie 10 pkt. odpowiada pełnej zgodności z programem rozwoju szkoły 

 

 

Ocena oferty =      + 

 

Ocena ofert = Punkty przyznane ocenianej ofercie *100     

                         Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie 

 

 

a) Komisja przetargowa oceni oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze zamówienie w 

oparciu o ww. kryteria z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

b) Oferty oceniane będą punktowo.  

c) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą 

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, 

którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 

d) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

e) Zamawiający poprawi w tekście oferty (niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona): 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych 

zmian w treści oferty, 

Punkty przyznane w 
kryterium oceny ofert  - 

cena 

Punkty przyznane w kryterium 

oceny ofert  - wstępny program 

nauczania 



f) W przypadku wątpliwości Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do 

Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów 

oferty mający wpływ na wysokość ceny.  

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert zawierającym 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, 

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

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 

o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie odwołania na czynności zamawiającego zgodnie z art.180 Pzp. O miejscu i 

terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

4. Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy, jeżeli  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

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

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, w myśl w art. 93 Pzp. 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

20. ISTOTNE ZMIANY DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY 

 



1. Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym 
postępowaniu w Projekcie Umowy, który stanowi zał. nr 6 do SIWZ. Postanowienia oraz 
zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ, 
a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część 
umowy na realizację części przedmiotu zamówienia. 

2. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem 
postanowień pkt. 3 niniejszego rozdziału. 

3. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do 
zawartej umowy w zakresie: 

a) zmiany miejsca odbywania zajęć 
b) zmiany osób wskazanych do przeprowadzenia zajęć, pod warunkiem spełniania przez 

te osoby warunków niniejszego postępowania, 
c) zmiany harmonogramu zajęć. 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków 
zamówienia, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 

ustawy Pzp (załącznik nr 2) 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ustawy Pzp 

(załącznik nr 3) 
4. Oświadczenie, że dysponują lub będą dysponować zespołem osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4) 
5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 5) 
6. Projekty umów (załączniki nr 6) 

7.   Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy 

(załącznik nr 7)  

8.  Pisemne zobowiązanie podmiotów na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych 

polega Wykonawca do  oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli dotyczy (załącznik nr 8) 

9. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (załącznik nr 9) 

 



 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ                                                           ............................................. 

      (miejscowość, data) 

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

 (adres Wykonawcy) 

Zamawiający:  

Gmina Nowa Wieś Lęborska/ 

Zespół Szkół w Nowej Wsi 

Lęborskiej 

ul. Polna 9 a 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

woj. pomorskie 

NIP: 841-15-65-854 

REGON: 771554721 

  

Formularz ofertowy 

WYKONAWCA: 

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

Siedziba/Adres: 

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

Nr telefonu i faks:…………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………… 

Składam/my ofertę  
Prowadzenie zajęć wyrównawczych/ kół przedmiotowych w ramach projektu pn. „Czym 

skorupka za młodu nasiąknie... - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w 

Nowej Wsi Lęborskiej"  zajęć z: 

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

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

3 ........................... 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Program Operacyjny 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych) 
 
 
A. DOTYCZY PERSONELU PROJETKU 
Łączna cena ofertowa za godzinę (brutto): ………………………………………… złotych 



(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł) 

w tym VAT: ………………………………………………. złotych  

Cena ofertowa brutto zawiera następujące koszty: 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i 
właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 
upływu terminu składania ofert. 

3. Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
niniejszego zamówienia. 

4. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w ustalonym terminie, 
najbardziej pożądanym przez odbiorców kursu. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której 
wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

7. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom 
realizacji zamówienia w części …………. 

 

Do formularza ofertowego składamy następujące załączniki: 

1. Wstępny program zajęć wyrównawczych / kół przedmiotowych dostosowany do 

potrzeb szkoły- dotyczy tylko personelu projektu * 

 2………………………………………….      

 

 

Podpisano:           

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

    (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 

* - niepotrzebne skreślić Wstępny program zajęć wyrównawczych / kół przedmiotowych 

dostosowany do potrzeb szkoły- dotyczy tylko personelu projektu 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ       

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

      (miejscowość, data) 

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

 (adres Wykonawcy) 

Zamawiający:  

Gmina Nowa Wieś Lęborska/ 

Zespół Szkół w Nowej Wsi 

Lęborskiej 

ul. Polna 9 a 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

woj. pomorskie 

NIP: 841-15-65-854 

REGON: 771554721 

  

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

Prowadzenie zajęć wyrównawczych/ kół przedmiotowych w ramach projektu pn. „Czym 

skorupka za młodu nasiąknie... - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w 

Nowej Wsi Lęborskiej"   

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Program Operacyjny 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych) 
oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.): 

 Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia.  

 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.  

  

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

     (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 



 
 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ                                                           ............................................. 

      (miejscowość, data) 

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

 (adres Wykonawcy) 

Zamawiający:  

Gmina Nowa Wieś Lęborska/ 

Zespół Szkół w Nowej Wsi 

Lęborskiej 

ul. Polna 9 a 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

woj. pomorskie 

NIP: 841-15-65-854 

REGON: 771554721 

  

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

Prowadzenie zajęć wyrównawczych/ kół przedmiotowych w ramach projektu pn. „Czym 

skorupka za młodu nasiąknie... - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w 

Nowej Wsi Lęborskiej"   

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Program Operacyjny 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych) oświadczamy, że zgodnie z art. 24 
ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ.U. z 2010 r., Nr 
113, poz. 759 z późn. zm):  

 

 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

  

 

 

 

Podpisano:        

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

    (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ       

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

      (miejscowość, data) 

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

 (adres Wykonawcy) 

Zamawiający:  

Gmina Nowa Wieś Lęborska/ 

Zespół Szkół w Nowej Wsi 

Lęborskiej 

ul. Polna 9 a 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

woj. pomorskie 

NIP: 841-15-65-854 

REGON: 771554721 

  

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

Prowadzenie zajęć wyrównawczych/ kół przedmiotowych w ramach projektu pn. „Czym 

skorupka za młodu nasiąknie... - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w 

Nowej Wsi Lęborskiej"   

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Program Operacyjny 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych) oświadczamy, że dysponujemy 
odpowiednim potencjałem do realizacji zamówienia. 

  

 Podpisano:        

 

    

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

    (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 



 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ       ............................................. 

                 (miejscowość, data) 

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

  (adres Wykonawcy) 

 Zamawiający:  

Gmina Nowa Wieś Lęborska/ Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej 
ul. Polna 9 a 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 
woj. pomorskie 

NIP: 841-15-65-854 
REGON: 771554721 

                        

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

L.p. Imię i 

nazwisko 

Zakres 

wykonywanych 

czynności * 

Wykształcenie 

(nazwa szkoły, 

uczelni, uzyskany 

tytuł) 

Doświadczenie  

w przeprowadzeniu 

zadań o tematyce 

zbliżonej do przedmiotu 

zamówienia**  

Termin 

przeprowadzonego 

zadania o tematyce 

zbliżonej do przedmiotu 

zamówienia** 

Podstawa do 

dysponowania 

osobą*** 

Tytuły 

projektów, 

w których 

osoba brała 

udział** 

        

        

        

* Zakres zaplanowanych do wykonania czynności (prowadzonego modułu/bloku zajęć) dla każdego wykładowcy, w ramach kursu, na realizację którego jest 

składana oferta lub określenie czy oferta dotyczy personelu zarządzającego i w której części. 

**dotyczy personelu zarządzającego 

*** np. umowa o pracę, umowa zlecenie, pisemne zobowiązanie danej osoby, że jest ona lub będzie w dyspozycji składającego ofertę na potrzeby wykonania 

tego zamówienia. 

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

    (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 



 
 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA  ZLECENIE nr ……/2012 
 

 

Zawarta w Nowej Wsi Lęborskiej w dniu………………….. pomiędzy: 

 

Zespołem Szkół im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Polna 9A,                        

NIP 841-15-65-854, reprezentowanym przez ………………………….., zwanym dalej 

Zleceniodawcą, 

A 

Panią/Panem ………………………….. zam. ……………………………….., NIP/PESEL 

…………………………………., zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

W związku z realizacją projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie… - rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych, Zleceniobiorca 

zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do przeprowadzenia następującego rodzaju zajęć 

pozalekcyjnych: 

……………………….. z ………………… w klasie … Szkoły Podstawowej/Gimnazjum 

 

§ 2 
Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie w okresie od  ……… do …………. w terminach 
uzgodnionych z koordynatorem projektu i zaakceptowanym przez Zleceniodawcę. 
Poszczególne zajęcia będą realizowane w ilości ……. godzin, po …… godz. tygodniowo. W 
zakresie realizowanego zlecenia, Zleceniobiorca ma obowiązek wykonywania poleceń 
koordynatora.  
 

§ 3 
Zleceniobiorca będzie dokumentował przeprowadzone zajęcia w dzienniku zajęć pozalekcyjnych 
otrzymanym od Zleceniodawcy.  
 

 



§ 4 
Zleceniobiorca w uzgodnieniu z koordynatorem projektu będzie dysponował pełną 
swobodą co do wyboru programu nauczania oraz czasu i miejsca przeprowadzania zajęć z 
tym, że zadania będą wykonywane z należytą starannością dążąc przy tym, do podniesienia 
umiejętności  i kompetencji prowadzonych grup.  
 

§ 5 
1. Zleceniobiorcy za wykonywanie umowy zgodnie z najlepszą wiedzą i zachowaniem 

należytej staranności, przysługuje wynagrodzenie (całkowity koszt pracy) w 
wysokości………. /słownie złotych: ………………./ za każdą przepracowaną godzinę.  

2. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

 
 

§ 6 
1. Wynagrodzenie wypłacane będzie przedostatniego lub ostatniego dnia miesiąca 

przepracowanego, na podstawie karty rozliczenia godzin z projektu za dany miesiąc 
rozliczeniowy, zatwierdzonego przez koordynatora i zaakceptowanego przez 
Zleceniodawcę.  

2. Wypłata wynagrodzenia będzie uwarunkowana wpływem transz dofinansowania z 
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Z tytułu ewentualnego opóźnienia w wypłacie 
wynagrodzenia Zleceniobiorca nie będzie rościł sobie prawa do naliczania odsetek 
ustawowych za zwłokę.  

 

§ 7 

1. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji zajęć uzgodnionych z koordynatorem 
wynikających z winy Zleceniobiorcy, nałożona zostanie kara umowna w wysokości 5% 
wynagrodzenia miesięcznego. 

2. W przypadku uporczywego niewykonywania zlecenia w terminie, mogącego skutkować 
przekroczeniem harmonogramu realizacji projektu, wykonywania go wadliwie lub w 
sposób nienależyty Zleceniodawca w porozumieniu z koordynatorem projektu ma prawo do 
wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. 

 

§ 8 

 

1.  Wykonawca odpowiada merytorycznie za całość realizowanego projektu oraz za każdą 

     część z osobna. 

2. Odpowiada za poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich  

    dokumentów związanych z programem. 

§ 9 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.  

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 



§ 11 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Zamawiający:  

Gmina Nowa Wieś Lęborska/ 

Zespół Szkół w Nowej Wsi 

Lęborskiej 

ul. Polna 9 a 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

woj. pomorskie 

NIP: 841-15-65-854 

REGON: 771554721 

 

Wykonawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………... 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

W związku z wykonywaniem zamówienia prowadzenie zajęć wyrównawczych, kół 

przedmiotowych w ramach projektu pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie... - rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Program Operacyjny 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 zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych) 

następujące jego części zostaną powierzone do zrealizowania podwykonawcy: 

lp 
Części przedmiotu zamówienia, których wykonanie 

zostanie powierzone podwykonawcy 

  

  

 

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

                                                                                                                                   

miejscowość i data  podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 



 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
Zamawiający:  

Gmina Nowa Wieś Lęborska/ 

Zespół Szkół w Nowej Wsi 

Lęborskiej 

ul. Polna 9 a 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

woj. pomorskie 

NIP: 841-15-65-854 

REGON: 771554721 

  

Wykonawca: 

Zobowiązanie 

 

Ja …………………………., niżej podpisany niniejszym potwierdzam zobowiązanie do 

osobistego wykonania przeze mnie czynności polegającej na 

………………………………………………………………………………………….,  w ramach 

współpracy z 

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

 (Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

na rzecz gminy Nowa wieś Lęborska przy realizacji usług w ramach zamówienia 

publicznego pn: prowadzenie zajęć wyrównawczych, kół przedmiotowych oraz wdrażanie 

i koordynowanie projektu pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie... - rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej"   

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Program Operacyjny 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 zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych) 
w przypadku uzyskania zamówienia przez w/w Wykonawcę. Zobowiązanie zgodne z art. 

26 ust 2b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 z 

dnia 29 listopada 2010 r., poz. 759 z późn. zm). 

………………………………….………………………………… 

Pieczęć i podpis osoby składającej zobowiązanie 

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

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

 
Zamawiający:  

Gmina Nowa Wieś Lęborska/ 

Zespół Szkół w Nowej Wsi 

Lęborskiej 

ul. Polna 9 a 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

woj. pomorskie 

NIP: 841-15-65-854 

REGON: 771554721 

  

Wykonawca: 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

W związku z wykonywaniem zamówienia prowadzenie zajęć wyrównawczych, kół 

przedmiotowych oraz wdrażanie i koordynowanie projektu pn. „Czym skorupka za młodu 

nasiąknie... - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi 

Lęborskiej"   

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Program Operacyjny 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 zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych) 
 
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z 

ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 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 (t.j. Dz. U.z roku 2009, nr 50, poz. 400) lub 

dysponuję lub będę dysponował osobami z takimi uprawnieniami. 

 

 

 

…………………………….   ………………………………………………… 

                                                                                                                                                        

miejscowość i data       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  

       do reprezentowania Wykonawcy 



 

 


