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IZP.271.1.13.2011 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
na: 

przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją 

projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III 

szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 

9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

    

  

   

 
 

CPV  80100000 -5          Usługi szkolnictwa podstawowego 

 

 

  

 
 

1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

2. Załączniki do rozdziału IV powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku gdy jakakolwiek część 

powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie 
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

4. Specyfikacja zawiera 26 zapisanych stron 

 

 

 

ZATWIERDZAM 
 

 

 

 

 
 

 

Miastków Kościelny, dnia  16.12.2011r 

http://www.miastkowkoscielny.pl/
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ROZDZIAŁ I 
Informacje ogólne 

 

 
Nazwa Zamawiającego: Gmina Miastków Kościelny 
REGON:    711582322 
NIP:      826-203-72-96 
Miejscowość   Miastków Kościelny 
Adres:    ul. Rynek 6 
Strona internetowa:  www.miastkowkoscielny.pl 
Godziny urzędowania:  700 - 1500 

Tel./fax.:     tel: 25 684 16 32, fax: 25 754 40 07 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym 

ul. Rynek 6 

08-420 Miastków Kościelny 

znak postępowania: IZP 271.1.13.2011 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej 

wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: 

 
przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 

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

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

 

zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych /Ustawa, PZP/ (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).  

W sprawach nie uregulowanych w Prawie zamówień publicznych mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 
 

ROZDZIAŁ II 
Instrukcja dla oferenta 

 

 

 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 
 

I 

http://www.miastkowkoscielny.pl/
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2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz 

powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz                

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Upoważnienie do podpisania oferty 

powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 

ponumerowana kolejnymi numerami. 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane 

(lub  podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być 

naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

sporządzającej parafkę). 

7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy zawartych w SIWZ przekazanych przez Zamawiającego. 

Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że 

będą one identyczne co do treści z  formularzami określonymi przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane 

w  postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia 

z wyjątkiem 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 

9.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, póz. 1503, z późn. zm.) 

rozumie się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne,  

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca (wykonawca) podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 

9.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa (firmy) były przez 

Wykonawcę (oferenta) złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 

9.3.  Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: 

a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek 

o udostępnienie  treści wskazanej oferty, 

b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa (firmy),  zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 

c)  po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin 

 i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w pisemnym 

zawiadomieniu. 

10. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu (np. 

w kopercie) 

10.1 Opakowanie (koperta) powinno być opatrzone następującym napisem:  

 

Przetarg nieograniczony 

przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 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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nie otwierać do dnia 28.12.2011 r. do godz. 12:00 

 

oraz powinno posiadać nazwę i dokładny adres wykonawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku 

stwierdzenia jej opóźnienia) 

11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty. 

12. Ofertę złożoną po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP. 

13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania 

ofert. 

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

 

 

 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w art. 22 ust. 1 PZP, dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

2. Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"            

w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę. Z treści 

złożonych dokumentów i oświadczeń, które zostały szczegółowo określone poniżej w pkt. III „Oferta 

musi zawierać następujące dokumenty”, musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w 

warunki. 

3. Wykonawca, przystępujący do niniejszego przetargu musi wykazać, że posiada: 

 kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, określone w załączniku do SIWZ. 

 

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków, Wykonawca musi złożyć następujące oświadczenia 

i dokumenty: 

3.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 PZP - 

wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

3.2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór 

Oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi złożyć 

następujące dokumenty: 

4.1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP – 

wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego 

wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

 

Oferent przystępujący do przetargu spełniać musi następujące warunki: 

 

II 

http://www.miastkowkoscielny.pl/
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spełnianie 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. 

Zgodnie z Art. 26. ust. 3 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego 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. Złożone na 

wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 

roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 

upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania 

ofert. 

 

 

 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone 

przez każdy podmiot). 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 (w przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot). 

5. Kopie dyplomu lub innych dokumentów wykazujących posiadanie kwalifikacji w zakresie składanej 

oferty. 

 

Poza dokumentami wymienionymi powyżej wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo 

(pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez 

wykonawcę). 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do 

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z 

innych dokumentów załączonych przez wykonawcę). 

Pełnomocnictwa, o których mowa wyżej należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii. 

Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Oferenta. 

Zamawiający w przypadkach określonych rozporządzeniem może na etapie oceny ofert żądać przedłożenia 

oryginałów dokumentów. 

 

 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 28.06.2011 roku. 

 

 

 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
 

III 

 
 

Termin wykonania zamówienia 
 

IV 
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KRYTERIUM 

Cena brutto oferty      -100,00% 

 

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i określać wartość w kwocie brutto. 

I. Opis sposobu dokonania oceny kryterium – cena oferty 

Cena oferty  (należy podać w PLN)  

 [(Cn / Cb)] x 100 x liczba członków komisji 

Cn - cena najniższa  

Cb - cena badanej oferty 

UWAGA:  

ocenie podlega cena 1 godziny realizowanej usługi. 

Dla zajęć: 

1. Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 

ryzykiem dyslekcji, 

2. Dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 

3. Rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych pod względem 

matematyczno-przyrodniczym, 

4. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego, 

5. Dla uczniów uzdolnionych muzycznie, 

1 godzina = 1 godzina lekcyjna wynosząca 45 minut, 

        Dla zajęć: 

1. Logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

2. Socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, 

3. Dla dzieci z wadami postawy – gimnastyka korekcyjna, 

1 godzina = 1 godzina lekcyjna wynosząca 60 minut. 

II. Ocena ofert  

 Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi (wykonawcy), który spełnia wymogi specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz przedstawi najniższą cenę.  

 Cena oferty musi zawierać:  

a) koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z SIWZ,  

b) wszelkie pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (m.in. koszt 

przygotowania oferty,  itp.)  

c) koszty ubezpieczenia. 

tj. Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania. 

 
 

Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej. 
 

V 
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 Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, 

nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

 W przypadku wystąpienia w ofercie omyłki Zamawiający poprawi ją  na podstawie art. 87 ust. 2 

Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych 

 Wykonawca w przedstawionej ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia powinien zaoferować 

cenę ostateczną nie podlegającą zmianie  

 Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będzie w polskich złotych (w 

PLN). 

 
 

. 

  
 

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym,   

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 12,  

 

w terminie do dnia 28.12.2011r.  roku, godz. 11:45. 
 

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6,  

08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 13,  

 

w dniu 28.12.2011r., godz. 12:00. 
 

 

 

 

 

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

warunków zamówienia.  

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w 

Miastkowie Kościelnym (BIP) www.miastkowkoscielny.pl – w zakładce przetargi 2011 bez 

ujawniania źródła zapytania. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią  udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku sporządza 

informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz 

 
 

Miejsce i termin składania ofert 
 

VI 

 
 

Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

VII 

 

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

 

VIII 
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odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zamawiający na 

stronie internetowej umieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

5.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją 

także na tej stronie. 

6. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych oraz na własnej stronie internetowej (na której opublikowane zostało ogłoszenie o 

zamówieniu) jak też poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia lub którzy poinformowali o chęci udziału w postępowaniu. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieści taką informację na własnej stronie 

internetowej (na której opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu). 

8. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze strony 

internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego 

została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż mogą być zamieszczone zmiany i wyjaśnienia 

do treści SIWZ 

 

 

 

Okres związania  ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.   

 

 

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w 

którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firm), adresy wykonawców, informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający 

prześle mu informacje z otwarcia ofert. 

 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty . 

 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe i inne 

omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

 
 

Termin do którego oferent będzie związany złożoną ofertą 
 

IX 

 
 

Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert 
 

X 
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poprawiona. 

 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 jest niezgodna z ustawą; 

 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub nie zaproszonego do składania ofert; 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

O odrzuceniu ofert(-y), wykonawcach wykluczonych  oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie jedna z przesłanek 

wymienionych w art. 93 ust. 1 i 1a Ustawy 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 

92 ust. 1 pkt 1 Ustawy (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej 

– www.miastkowkoscielny.pl w zakładce przetargi 2011 oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie jak też prześle powyższe zawiadomienie wykonawcą, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu.  

 

 

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem 

o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale DZIAŁ 

VI Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 
 

 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami w sprawie postępowania przetargowego odbywać 

się będzie w formie pisemnej. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

faksem, pod warunkiem, że ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu do składania takich 

dokumentów i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza 

porozumiewania się drogą elektroniczną. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, 

że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu 

 

         Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

XII 

 

Środki ochrony prawnej 
 

XI 
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doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany 

adres (np. adres podany w zapytaniu, w ofercie) będzie uważane za skuteczne 

6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: 

W sprawach merytorycznych: 

Aneta Bartkiewicz   - tel. 25 751 12 86 

 

W sprawach związanych z przetargiem: 

Wioletta Ulrich-Juś – tel. 25 684 16 32 

 

7. Wszystkie istotne informacje (ogłoszenie, specyfikacja, zapytania i odpowiedzi, protesty 

i rozstrzygnięcia, ewentualne zmiany do specyfikacji, ogłoszenie o wyborze oferty lub unieważnieniu 

przetargu) dotyczące niniejszego postępowania przetargowego zamieszczane są na stronie internetowej. 

8. Oferenci pobierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, ze strony internetowej powinni 

pisemnie powiadomić  Zamawiającego o tym fakcie. 

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

 

 

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

 Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody na 

powierzanie zamówienia podwykonawcom (art. 36 ust. 5 Ustawy). 

 

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
 

XIII 

 

 

Informacja o ofertach częściowych, równoważnych i wariantowych 
 

XIV 

 

 

Wadium 
 

XV 
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Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 

 

 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach  określonych 

w art. 94 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa 

w art. 93 ust. 1. PZP. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie Umowy regulującej współpracę wykonawców – w przypadku wyboru 

najkorzystniejszej oferty, którą złoży konsorcjum (tzn. wykonawca określony w art. 23 ust. 1 Ustawy). 

 

W celu ustalenia terminu podpisania umowy należy skontaktować się: 

z Wiolettą Ulrich-Juś tel. 25 684 16 32. 

UWAGA: Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Miastkowie 

Kościelnym, ul. Rynek 6. 

Nie dostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostanie 

odebrane przez Zamawiającego jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

  

 

 

 

 

 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 

w złotych polskich [ PLN ].  
3. Warunki płatności - zgodnie z zapisami Rozdziału III - Istotne postanowienia umowy. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Warunki płatności. 

 

XVIII 

 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

 

XVI 

 

 

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

 

 
 

XVII 

http://www.miastkowkoscielny.pl/


             

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” 

 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Gmina Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, tel. 25 684 16 32 

www.miastkowkoscielny.pl, inwestycje@miastkowkoscielny.pl 

12 

ROZDZIAŁ  III 
 

Istotne postanowienia umowy - PROJEKT UMOWY 

 
Umowa zlecenie nr .................................... 

zawarta w dniu ................... 2011 roku w Miastkowie Kościelnym 
 

pomiędzy Gminą Miastków Kościelny, reprezentowaną  przez : 

Pana Jerzego Jaronia – Wójta Gminy Miastków Kościelny, 

przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Sitek - Skarbnika Gminy Miastków Kościelny 

zwaną dalej Zleceniodawcą, 

a Panią/Panem ........................................................................................................... 

zam. ........................................................................................................................... 

zwanym dalej Zleceniobiorcą 

o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na zlecenie Zleceniodawcy, do: 

- przeprowadzenia ............ godzin zajęć......................................................................................... 

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

dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej.............................................................................. 

w …………… w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 

w klasach I-III szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- rzetelnego i systematycznego prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem w/w 

zajęć, w tym dziennika zajęć, ankiet oraz innych dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego, 

-zebranie od uczestników projektu deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica lub opiekuna 

prawnego, 

- informowania rodziców o postępach dzieci podczas zebrań z rodzicami i konsultacji, 

- rzetelnego opracowania i realizowania indywidualnych programów pracy z dziećmi, 

- przeprowadzenia diagnozy wstępnej i końcowej  uczestników projektu oraz przedstawienie 

raportu z przeprowadzonej diagnozy, 

- uczestniczenia w spotkaniach i szkoleniach nt. projektu indywidualizacji organizowanych 

przez Zleceniodawcę i Instytucję Pośredniczącą, 

- stosowania zasady równości szans w projekcie. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że zgodnie ze złożoną ofertą zajęcia prowadził/a będzie Pan/i 

…………………………………….. 

 

§ 2 

1. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego przez dyrektora szkoły grafiku 

w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej ............................................................... w 

……………... 

2. Zleceniobiorca będzie realizował zajęcia, o których mowa w § 1 w roku szkolnym 2011/2012 
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w wymiarze ............. godz. do dnia 29.06.2012, z zastrzeżeniem, że: 

 2.1. w roku kalendarzowym 2012 do dnia 28 czerwca zrealizuje ....... godz. 

  
3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość: 

3.1. przesunięcia realizacji zajęć na rok szkolny 2012/2013 przy zachowaniu ogólnej liczby 

wymiaru godzin w przypadku aneksowania umowy Zleceniodawcy z Instytucją 
Pośredniczącą, 

3.2. zmiany terminu i liczby zajęć w poszczególnych semestrach w przypadku aneksowania 

umowy Zleceniodawcy z Instytucją Pośredniczącą, 

3.3. wprowadzenia innych zmian w treści umowy w przypadku zaleceń, wytycznych 

Instytucji Pośredniczącej lub w przypadku aneksowania umowy Zleceniodawcy 

z Instytucją Pośredniczącą. 

4. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy nie może powierzyć innej osobie wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Zleceniodawca zaaprobuje zmianę osoby 

prowadzącej zajęcia, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy pod warunkiem, że 

proponowana nowa osoba posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć. 

5. Strony dopuszczają także zmianę warunków niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 jest niezmienne przez cały okres trwania umowy. 

6. Przeprowadzenie zajęć wskazanych w rachunku przez Zleceniobiorcę potwierdzać będzie 

każdorazowo Dyrektor w/w Szkoły. 

7. Rachunek  za  przeprowadzone  zajęcia wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły 

o przeprowadzonych zajęciach Zleceniobiorca  składa co miesiąc Zleceniodawcy. 

 

§ 3 

Za wykonanie czynności określonych w § 1 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości ...............zł brutto za godzinę zajęć. Od wynagrodzenia będą potrącone należności 

publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia płatne będzie w ciągu 14 dni po przedłożeniu przez 

Zleceniobiorcę rachunku/faktury za wykonanie zajęć w danym miesiącu, pod warunkiem 

otrzymania środków z Instytucji Pośredniczącej. 

2. Termin płatności uważa się za dotrzymany jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

rachunku/faktury zostanie dokonany przelew w banku Zleceniodawcy na konto wskazane w 

rachunku przez Zleceniobiorcę – z zastrzeżeniem ust.1. 

3. Płatność nastąpi: 

- za ................ godz. w roku kalendarzowym 2012 na kwotę ............... zł,  

 

§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli wykonania zadania. Zleceniodawca może 

rozwiązać umowę za 3-dniowym wypowiedzeniem w przypadku nie wykonywania lub 

nienależytego wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę. 

 

§ 6 

Integralnymi częściami umowy są: oferta wykonawcy, oświadczenie, wzory rachunku 

i potwierdzenia – stanowiące odpowiednio załączniki 1,2,3,4. 
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§ 7 

1. Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na 

ostatnio wskazany adres (adres podany w ofercie) będzie uważane za skuteczne. 

2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozpatrywane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z przepisami wykonawczymi. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy, a 1 dla 

Zleceniobiorcy 

 

 

 

Zleceniodawca:                                                                                            Zleceniobiorca: 

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

Załączniki do umowy: 

1) oferta wykonawcy 

2) oświadczenie do umowy – zlecenia 

3) rachunek 

4) potwierdzenie dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 2 do umowy nr................. z dn............... 

 

 

 

Oświadczenie do umowy zlecenia 

nr......................... 

 

 

Imiona i nazwisko................................................................................... 

nazwisko rodowe .................................................................................. 

seria i nr dowodu osobistego.................................................................. 

data i miejsce urodzenia......................................................................... 

adres zamieszkania................................................................................. 

NIP ......................................................................................................... 

PESEL...................................................................................................... 

 

*Oświadczam, że jestem zatrudniony(a) / nie jestem zatrudniony(a). 

Jestem objęty(a) obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym a moje dochody 

miesięczne są wyższe od najniższego wynagrodzenia pracowniczego. * 

Moje miesięczne dochody są niższe od najniższego wynagrodzenia pracowniczego.* 

Pobieram emeryturę. * 

Pobieram rentę inwalidzką. * 

Pobieram świadczenie przedemerytalne. * 

Renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego nie pobieram. * 

Posiadam stopień niesprawności : znaczny, umiarkowany, lekki. * 

Nie posiadam żadnego stopnia niepełnosprawności. * 

 

 

 

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

data i podpis zleceniobiorcy 

 

 

 

*zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ....................... z dn.......................... 

 
 

 

 

Imię i nazwisko .......................................................... 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość...................................., ul........................................., nr domu................. nr 

lokalu............. 

Kod pocztowy....................województwo........................powiat...................gmina.................... 

Urząd Skarbowy w ........................................... ul............................................. 

nr................................. 

NIP.....................................................PESEL......................................................................................... 

Podlegam / nie podlegam ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniom zdrowotnym *z tytułu 

umowy zlecenia 
 

Wynagrodzenie współfinansowane przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 
Rachunek nr…….. 

 

Dla Gminy Miastków Kościelny  za pracę wykonaną na podstawie umowy zlecenia 

nr............................................. z dnia........................zawartej na okres od …………. r. do ………… 

r. na wykonanie następujących prac: przeprowadzenie........godz. zajęć 
………………………………………………........................................................................................

............................................................................dla uczniów klas I-III w Szkole 

Podstawowej..................... w …………………w ramach projektu „Indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych”. 
 

 

Oświadczam, że pracę wykonałem osobiście poza godzinami pracy świadczonej na podstawie umowy o pracę. 

 

Należność proszę przekazać na rachunek bankowy o numerze ……………………….…………………… 

 

................................. 
podpis wykonawcy 

 
Zatwierdzenie do wypłaty i obliczenie podatku   ………………………. /podpis/ 

1. Wynagrodzenie brutto zł...........................................................................  

2. Składki na ubezpieczenie: 

- Emerytalne..............................- rentowe.   ................................. 

- Chorobowe.............................- wypadkowe.. ............................ 

3. Koszty uzyskana........................................................................................  

4. Zaliczka na podatek dochodowy............................................................... 

5. Składka zdrowotna.................................................................................... 

6. Do wypłaty..............................słownie......................................................  

 
Sporządził.............................................. 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ................. z dn. .................. 

 

 

 

 
Potwierdzenie przeprowadzonych zajęć w ramach projektu 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych 

zgodnie z umową nr ................... z dn. ..................... 
 

Potwierdzam przeprowadzenie przez panią/pana ........................................................................ 

........ godz. zajęć ........................................................................................................................... 
w okresie od................................... do ................................ w Szkole Podstawowej.................. 

w ……………………. 

 

 

 

 

 

......................... ................................................. 
data pieczęć i podpis dyrektora szkoły 
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                    ZAŁĄCZNIK Nr 1 
 

 

O F E R T A 

 

Nazwa i siedziba wykonawcy: ............................................................................................................ 

adres ...................................................................................... telefon ........................................... 

Do: nazwa i siedziba zamawiającego:  

Gmina Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny. 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 

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

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

 

ogłoszonego  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym oraz na stronie internetowej 

Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym www.miastkowkoscielny.pl w zakładce przetargi 2011. 

 

1. Oferuję/emy przeprowadzenie zajęć zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

dla:  

Zadania Nr: …........…   pod nazwą 

…………………….……………………......………………………… 

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

 

Cena brutto za 1 godzinę realizowanej usługi: ……………………… zł 

Cena oferty słownie: ………………………………………………………... 

(w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część powyższy zapis należy powtórzyć według 

poniższego schematu: 

Zadanie Nr: …........…   pod nazwą………………….……………..………......………………………… 

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

Cena brutto za 1 godzinę realizowanej usługi: ……………………… zł 

Cena oferty słownie: ………………………………………………………...) 

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 

i wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że w   przypadku   udzielenia   mi/nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   

umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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5.  Osobą prowadzącą zajęcia będzie Pan/i ......................................................... 

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

…………………………………..…......................................................……. (niepotrzebne skreślić). 

 (nazwa lidera) 

7. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

8. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu 

o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 ust. 1 PZP. 

9. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 PZP 

i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

10. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ..................... do 

..................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

11. Nazwisko i imię:  ……………........…………………………………………..............…………………….. 

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: 

Miejscowość i data: ………………………………………………………………………………… 

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami). 
 

 

 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki: 

(wykaz załączników wraz z tytułami) 

(1) ...................................................................................... 

(2) ...................................................................................... 

(3) ...................................................................................... 

(4) ...................................................................................... 
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OŚWIADCZENIE 

( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ) 

 

 

 

 

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

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 

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

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

 

oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.): 

1. Posiadam uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie;  

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

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

Podpisano 

(upoważniony przedstawiciel) 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................. 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................... 

Numer telefonu .................... ..................... Numer teleksu / faxu .................................. 

 

 

Oświadczam (y), że Pan/i ....................................................................................................................., 

który/a prowadził/a będzie zajęcia pozalekcyjne w palcówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu 
przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 

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

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

 

posiada wymagane uprawnienia. 
 

 

 

 

 

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

Podpisano 

(upoważniony przedstawiciel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 
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OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 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 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Podpisano 

(upoważniony przedstawiciel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 
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ROZDZIAŁ IV 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

 

 

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania 

w klasach I-III, w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miastków Kościelny. Prowadzący zajęcia 

pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dla uczniów, 

działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów w ramach zajęć:  

1.1.  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 

ryzykiem dyslekcji. 

1.2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 

1.3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 

1.4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. 

1.5. Zajęcia dla dzieci z wadami postawy gimnastyka korekcyjna. 

1.6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych pod względem 

matematyczno-przyrodniczym. 

1.7. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego. 

1.8. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych muzycznie. 

2. Do obowiązków prowadzącego będzie należało m. in.: 

2.1. prowadzenie zajęć (zajęcia w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków 

szkoły), w terminie do 28 czerwca 2012 roku; 

2.2. dokumentowanie zajęć ( dzienniki zajęć, listy obecności); 

2.3. sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, współpraca z dyrektorem szkoły, 

w której prowadzone będą zajęcia; 

2.4. opracowanie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, programu i planu pracy zajęć 

pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników 

projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły, 

2.5. szczegółowy zakres obowiązków ujęty został w  rozdziale III SIWZ Istotne 

postanowienia umowy - Projekt umowy. Zakres obowiązków odnosi się do wszystkich 

poniżej wymienionych części przetargu. Jednostka jednej godziny lekcyjnej używana w SIWZ 

odpowiada czasowo 45 minutom lub 60 minutom zgodnie z określeniem w SIWZ.  

2.6. Zajęcia będą przeprowadzane w następujących szkołach: Publicznej Szkole Podstawowej w 

Brzegach, Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkole 

Podstawowej w Oziemkówce, Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli, Publicznej Szkole 

Podstawowej w Zgórzu. 

 

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. 

4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub dowolną liczbę części zamówienia. 

5.  Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 

http://www.miastkowkoscielny.pl/


             

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” 
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