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                                      Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

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

Pieczęd adresowa Wykonawcy     miejscowośd i data 

OFERTA 

 

Oferent: 

1. Zarejestrowana nazwa Oferenta: 

 

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

 

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

2. Zarejestrowany adres Oferenta: 

 

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

 

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

Województwo:  

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

3. Nr telefonu: ……………………………………………… 

4. Nr faxu: ……………………………………………………. 

5. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego 

Ul. Marszałka Piłsudskiego 28 

37-420 Rudnik nad Sanem 

 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie zajęd pozalekcyjnych, opieki 

pedagogicznej oraz obsługę strony www. w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku 

nad Sanem w związku z realizacją projektu  „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz 

podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską             

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego       
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Częśd 1 nazwa: Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego dla 1 grupy 10-cio osobowej - liczba 

godzin 76 

Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ 

Cena ofertowa wynosi kwotę brutto: ………………………………………………………………………………………………………………zł. 

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

tj; ………………… zł brutto za 1 godzinę lekcyjną. 

Ogółem za ilośd godzin 76 w części 1 kwota …………………………………………………………. zł. 

Częśd 2 nazwa: Zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego zawodowego dla 1 grupy 10-cio osobowej -  

liczba godzin 76 

Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ 

Cena ofertowa wynosi kwotę brutto: ………………………………………………………………………………………………………………zł. 

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

tj; ………………… zł brutto za 1 godzinę lekcyjną. 

Ogółem za ilośd godzin 76 w części 2 kwota …………………………………………………………. zł. 

Częśd 3 nazwa: Zajęcia pozalekcyjne z projektowania komputerowego i CNC dla 1 grupy 15 osobowej – 

liczba godzin 228 

Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ 

Cena ofertowa wynosi kwotę brutto: ………………………………………………………………………………………………………………zł. 

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

tj; ………………… zł brutto za 1 godzinę lekcyjną. 

Ogółem za ilośd godzin 228 w części 3 kwota …………………………………………………………. zł. 

Częśd 4 nazwa: Opieka pedagogiczna – liczba godzin 448 

Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ 

Cena ofertowa wynosi kwotę brutto: ………………………………………………………………………………………………………………zł. 

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

tj; ………………… zł brutto za 1 godzinę opieki pedagogicznej. 

Ogółem za ilośd godzin 448 w części 4 kwota …………………………………………………………. zł. 
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Częśd 5 nazwa: Prowadzenie strony internetowej www. 

Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ 

 Cena ofertowa wynosi………………………… zł brutto za 1 godzinę pracy 

Słownie  ……………………………………………………………………………………………………………… zł. 

            

1) Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. 

2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeo oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

4) Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy 

zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeo i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5) Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania 

6) Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/ jako partner konsorcjum zarządzanego 

przez ………………………………………………………………………………………………………………(niepotrzebne skreślid) 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko i imię 

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

Stanowisko 

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

Telefon ……………………………………………………………………..fax ………………………………………………………………… 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

      7)    Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie   

publiczne w rozumieniu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz.759). 

Dokumenty 

Na potwierdzenie spełnienia wymagao do oferty załączam: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

       …………………………………………………………………………..

                     data i czytelny podpis Wykonawcy           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

Znak sprawy: ZS-ZP.2100/6/2011                               
 

5 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY                                                                                                                

o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1  ustawy PZP 

 

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

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na prowadzenie zajęd pozalekcyjnych, opieki pedagogicznej oraz obsługę strony 

www. w Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, w związku z realizacją 

projektu  „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności        

i jakości kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w 

postępowaniu określone w SIWZ dotyczące w szczególności: 

1. Posiadania uprawnieo  niezbędnych do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam(y) wszelkie 

dokumenty i oświadczenia wskazane przez  Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

 

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

                              Data     podpis osoby upoważnionej 
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                                                                      Załącznik nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Nazwa i adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie zajęd 

pozalekcyjnych, opieki pedagogicznej oraz obsługę strony www. w Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, w 

związku z realizacją projektu  „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia 

zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam(y), że nie 

podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych.  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda została 

stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłośd ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,  jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z 

wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) Spółki  jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w  zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) Spółki partnerskie, których partner lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w  

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w  zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;                 

8) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                                                                                                                                                                                                                                               

w  zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

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

           data                                         PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ 
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Załącznik nr  4 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH 

 

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

 

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

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na prowadzenie zajęd pozalekcyjnych, opieki pedagogicznej oraz obsługę strony www.           

w Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, w związku z realizacją projektu  

„Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia 

zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  będąc świadomy, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo 

zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłośd ogłoszono,                

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 

upadłego oświadczam(y), że w stosunku do minie/nas nie istnieją powyższe przesłanki wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

            

     

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

           data           PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ 
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         Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

………………………………………………………………… 

pieczęd adresowa Wykonawcy 

INFORMACJA O KADRZE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na prowadzenie zajęd pozalekcyjnych, opieki pedagogicznej oraz obsługę strony www.           

w Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, w związku z realizacją projektu  

„Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia 

zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego,   

Częśd Nr ………………………………………………………….. 

Oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponowad na okres zamówienia kadrą niezbędną przy 

prowadzeniu zajęd do w/w zamówienia, jak niżej: 

Lp. 
Nr 
części 

Imię i nazwisko 
 

Kwalifikacje zawodowe (opis-
uzyskane wykształcenie, ukooczone 
kursy – w tym kurs pedagogiczny, 
certyfikaty) 

Doświadczenie w 
zakresie prowadzonych 
zajęd edukacyjnych, 
opieki pedagogicznej 
oraz w obsłudze strony 
www  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Informacja o podstawie do dysponowania w/w osobami: 

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

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

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

 

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

Miejscowośd, data                         podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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        Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Umowa nr ………………………….. 

 

Zawarta w dniu …………….2011 r. pomiędzy Zespołem Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Rudniku  

nad Sanem przy ul. Marszałka Piłsudskiego 28 reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Pana Edwarda    

Wołoszyna zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a 

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

Wpisanym do Rejestru Przedsiębiorstw nr …………………………… z dnia ……………………………. Prowadzony przez Krajowy  

Rejestr Sądowy 

Działającym na podstawie wpisu do działalności gospodarczej prowadzonego przez 

…………………………………………………………………………… pod nr ………………… z dnia …………………………………. 

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

Reprezentowanym przez: 

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

Zwany dalej w tekście Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne  

w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie zajęd pozalekcyjnych, opieki pedagogicznej oraz obsługę 

strony www.  w Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, w związku z realizacją 

projektu  „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości 

kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz.759 z późn. 

zm.) 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prowadzenia zajęd z części: 

……………………………………………………… w ramach projektu Nr 19/POKL/9.2/2010  „Wdrożenie                             

i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia 

zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2. W ramach części, o której mowa w ust 1 Wykonawca wykona: (do umowy zostanie wprowadzona 

właściwa częśd i zakres z tabeli poniżej) 
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Lp. Opis części 
Ogólna liczba 

godzin 

1. 
Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego 1 grupa 10 osób 

1 h/tydzieo, rok szkolny 2011/12 – 38h., rok szkolny 2012/13 – 38h. 
76 

2. 
Zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego zawodowego 1 grupa 10 
osób 1 h/tydzieo rok szkolny 2011/12 – 38h., rok szkolny 2012/13 – 
38h. 

76 

3. 
Projektowanie komputerowe i CNC 1 grupa 15 osób, 3h/tydzieo rok 

szkolny 2011/12 – 114h. zajęd, rok szkolny 2012/13 – 114h. zajęd 
228 

4. 

Opieka pedagogiczna- 160h. + 64h opieki w każdym roku szkolnym, 1h 
dla każdego ze 160 osób objętych projektem + 64h( po około 2h. dla 32 

osób wykazujących szczególne problemy – wg opinii pedagoga). Cel 
ustalenie profilu psychologicznego, realizacja programu 

profilaktycznego, wspieranie uzdolnieo i podnoszenie samooceny, 
wspieranie osób zagrożonych patologiami, dobór form wyrównania 

dysproporcji w trakcie kształcenia 

448 

5. 

Prowadzenie strony internetowej www. – obsługa strony www. 
zbieranie informacji od nauczycieli, wprowadzanie danych na stronę 

www., obsługa informatyczna nauczycieli prowadzących kształcenie na 
odległośd, 30h/miesiąc – rok 2011 -270h., rok 2012-360h., rok 2013- 

240h. 

870 

 

§ 2 

 

Zajęcia pozalekcyjne ( Częśd 1,2,3 zamówienia)odbywad się będą sukcesywnie w roku szkolnym 2011/2012-(38  

tygodni oraz w roku szkolnym 2012/2013 – (38 tygodni) począwszy od m-ca października 2011 r. a zakooczą się                

w m-cu czerwcu 2013 r. z przerwą letnią w m-cach wakacyjnych tj.  lipiec, sierpieo każdego roku szkolnego. 

Opieka pedagogiczna (Częśd 4 zamówienia)- prowadzona będzie począwszy od m-ca IX 2011 r. do m-ca czerwca 

 2013 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpieo) każdego roku szkolnego. 

Prowadzenie strony internetowej www. – rozpoczęcie wykonywania zamówienia od daty podpisania umowy  

– zakooczenie w m-cu sierpniu 2013 r. 

Szczegółowy harmonogram godzin zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawców, z każdą osobą indywidualnie  

w ramach potrzeb Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 Zapewnienie pomieszczeo niezbędnych do realizacji projektu, jeśli Wykonawca zgłosi koniecznośd 

zapewnienia tych pomieszczeo przez Zamawiającego. 

 Zapewnienie sprzętu koniecznego do realizacji. 

 Wybór pomocy dydaktycznej tj. podręczników 

 Udostępnienie materiałów promocyjnych, dotyczących promocji projektu. 

 Zapewnienie pomocy w organizacji zajęd. 
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 Zapewnienie dostępu do szkolnej strony internetowej (udostępnienie haseł). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przebiegu zajęd oraz frekwencji uczestników zajęd oraz 

prowadzenie wizyt monitorujących. 

§ 4 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonad przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z projektem 

2) Opracowad plan i program zajęd (w Części od 1 do 4) 

3) Opracowad szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęd  w uzgodnieniu z Koordynatorem 

projektu. 

4) Ustalad wszelkie zmiany harmonogramu z Koordynatorem projektu. 

5) Prowadzid dokumentację związaną z zajęciami, tj. list obecności, dzienniki zajęd, indywidualne 

karty ucznia, itp. (każdy dokument opatrzony logo projektu) 

6) Gromadzid wytwory pracy uczestników zajęd. 

7) Opracowad i przeprowadzid testy sprawdzające wiedzę uczniów w częstotliwościach: na początku, 

w trakcie trwania i na koocu zajęd. 

8) Opracowad sprawozdania z przeprowadzonych testów. 

9) Bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych problemach w związku z odbywającymi się 

zajęciami. 

10) Przestrzegad prawidłowej promocji projektu 

11) Przekazad dokumentację powstałą w wyniku realizacji projektu Zamawiającemu. 

12) Przedstawid raport, zawierający sprawozdanie z przeprowadzonych zajęd w okresie objętym 

raportem. Raport powinien obejmowad okres, za który Wykonawca wystawia rachunek. 

13) Przedstawid zestawienie zrealizowanych godzin za okres, za który Wykonawca wystawia rachunek 

(zestawienie przepracowanych godzin prowadzącego stronę www. wraz z opisem działao). 

14) Indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów 

poszczególnych uczestników i zwiększenia pomocy wobec mających trudności w procesie 

nauczania. 

 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za uczniów w czasie trwania zajęd. 

 

§ 5 

 

1. Zajęcia o których mowa w Częściach od 1 do 4 niniejszej umowy będą prowadzone przed lub po 

zakooczeniu zajęd lekcyjnych przez uczniów objętych projektem. 

2. Przez jedną godzinę zajęd (Częśd 1,2,3) rozumie się 45 minut, częśd 4 i 5 rozumie się 60 minut. 

 

§ 6 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze SIWZ oraz wybraną w trybie 

przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu. Ustalone w tej 

formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakooczenia umowy i wynosi  
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Częśd 1,2,3 ………………………………………………………………………………………………………………. zł. brutto  

(słownie złotych: 

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

tj. …………………….. zł za jedną godzinę 

Częśd 4 …………………………………………………………………….. zł. brutto  

(słownie złotych: 

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

tj. …………………….. zł za jedną godzinę 

 

Częśd 5 ………………………………………………………………………..zł brutto za jedną godzinę 

(słownie złotych: 

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

 

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie musi ponieśd 

Wykonawca w celu realizacji niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej                       

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu w przypadku nie zrealizowania pełnej 

ilości godzin zajęd, o których mowa w § 1 ust. 2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec 

Zamawiającego z tytułu nie zrealizowania pełnej ilości godzin, o których mowa w § 1 ust. 2                           

w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że realizacja pełnej ilości godzin nie leży w interesie 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywad się nie rzadziej niż raz na kwartał, 

wg stawki godzinowej, o której mowa w § 6 ust.1 i ilości przeprowadzonych zajęd, po rozliczeniu 

prowadzonych zajęd i wystawieniu rachunku/faktury*(niepotrzebne skreślid) 

2. Termin zapłaty rachunku/faktury przez Zamawiającego wynosi 14 dni roboczych licząc od daty 

dostarczenia rachunku/faktury Zamawiającemu. 

3. Rachunki/faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwośd zwłoki w zapłacie wynikającej z opóźnienia                                                  

w przekazywaniu środków finansowych dla Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego                 

w Rudniku nad Sanem przez głównego dysponenta środków. 

 

§ 8 

 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 

wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego innych niż określone w § 9 niniejszej umowy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego 
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2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokośd kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wynagrodzenie umowne stanowiące podstawę naliczenia kar umownych stanowi wynagrodzenie 

ryczałtowe przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartośd 

przysługujących Zamawiającemu kar umownych. 

 

§ 9 

 

1. W przypadku jeżeli Wykonawca w sposób rażący nie wywiązuje się z wymagao określonych w SIWZ 

oraz niniejszą umową Zamawiający odstępuje od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. W przypadkach uzasadnionych rozwiązanie umowy jest możliwe za porozumieniem stron z 1 

miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                        

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. 

§ 10 

 

Jeżeli w ramach niniejszej umowy i na potrzeby realizacji niniejszej umowy Wykonawca opracuje 

własne materiały, mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do opracowanych w ramach niniejszej umowy materiałów dydaktycznych na wszystkich 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 

904 z późniejszymi zmianami) o ile stanowią one utwór w rozumieniu prawa autorskiego. 

 

§ 11 

 

Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią 

integralną częśd niniejszej umowy i stanowią załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 12 

 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia (ilośd godzin), gdy jego wykonanie w 

pierwotnym zakresie  nie leży w interesie Zamawiającego 

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy w związku z pkt 1 – 

ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi wg cen jednostkowych oferty Wykonawcy 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, tj cena za godzinę, o której mowa w § 6 ust. 1 x 

faktyczna ilośd przepracowanych godzin. 

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym 

pierwotnie terminie 
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c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego        

i Wykonawcy 

4) Zmiana w kadrze – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. 

zdarzenie losowe, zmiana pracy, rezygnacja) 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

1) Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

2) W zakresie nie powodującym zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej 

umowie 

3) Na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych od kwalifikacji, które podlegały ocenie 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu 

do umowy pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 13 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówieo publicznych wraz z przepisami wykonawczymi. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo 

i rzeczowo dla Zamawiającego. 

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

 

 

 

 

 

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

   Zamawiający       Wykonawca 


