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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie 

ul. Rynek – Ratusz 1 ,  

55-080 Kąty Wrocławskie 

 

 

ZP 271/52/2102     Kąty Wrocławskie, dnia 30.08.2012 r. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

na usługę: 

WYBÓR KOORDYNATORA PROJEKTU PN.: „KUŹNIA TALENTÓW”   

 

Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV:  

Przedmiot główny:   79.42.10.00-1. 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek – Ratusz 1 , 55-080 Kąty Wrocławskie,  

woj. Dolnośląskie, 

tel. 71 390 72 00, faks  71 390 72 01 

www.katywroclawskie.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości 

zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  

poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, z zachowaniem zasad w ustawie określonych. 

 

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 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  współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie koordynatora projektu pn. „Kuźnia talentów” 

realizowanego  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  współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

2. Do zadań koordynatora będzie należało: nadzorowanie działań zaplanowanych w ramach projektu, 

zarządzanie merytoryczno – finansowe, rekrutacja uczestników projektu, zatrudnienie pozostałej 

kadry zarządzającej i prowadzącej zajęcia z dziećmi, monitoring realizacji zaplanowanych 

rezultatów, kontakt i korespondencja z Instytucją Pośredniczącą oraz inne czynności niezbędne do 

prawidłowej realizacji projektu (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa został 

określony w §2 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). 

3. Opis projektu: 

Beneficjentem projektu jest  Gmina Kąty Wrocławskie. Projekt będzie realizowany w Szkole 

Podstawowej w Gniechowicach, ul. Szkolna 4, 55-050 Kąty Wrocławskie. Nr ewidencyjny projektu: 

POKL.09.01.02-02-117/11. 

1) Celem głównym projektu jest: wyrównanie szans edukacyjnych 36 uczniów oraz rozwinięcie 

zainteresowań    i wsparcie uzdolnień 50 uczniów SP w Gniechowicach w okresie 22 miesięcy.  

2) Cele szczegółowe projektu: 

2.1) zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia pomocy psychologiczno –

pedagogicznej i  logopedycznej  uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi , 

2.2) podniesienie kompetencji matematycznych  oraz kompetencji informatycznych uczniów , 

2.3)podniesienie kompetencji kluczowych świadomość i ekspresja kulturalna uczniów, 
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2.4) podniesienie kompetencji społecznych i sprawności fizycznej, 

2.5) podniesienie kompetencji kluczowych świadomość i ekspresja kulturalna oraz kompetencji 

społecznych uczniów poprzez organizację zajęć pozaszkolnych w formie wycieczek 

3) Zadania w ramach projektu: 

3.1) Zajęcia wspierające rozwój dzieci ( z psychologiem, logopedą i pedagogiem ). 

3.2) Odkrywcy matematyki – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas IV –VI. 

3.3) Zabawa z matematyką – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas I-III. 

3.4) Koło tańca nowoczesnego – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas IV-VI. 

3.5) Młodzi mistrzowie sportu – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów z klas IV-VI. 

3.6)  Mali sportowcy – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas I-III. 

3.7) Organizacja wycieczek krajoznawczych oraz do kina i teatru. 

3.8) Koło informatyczne – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas IV – VI. 

4. Całkowita wartość projektu – 342 137,00 zł 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we 

wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – od daty podpisania umowy do dnia 31.05.2014r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

tj. warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy którzy dysponują bądź będą dysponować co najmniej 

jedną osobą : 

a) posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym   

i stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego, 

b) ukończony kurs / studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie, 

c) ukończony kurs / studia podyplomowe z zakresu  nadzoru pedagogicznego, 

d) posiada min. 15 letni staż pracy w placówkach oświatowych, w tym min. 5 lat pracy na 

stanowisku dyrektora, 

e) posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora projektu w co najmniej jednym 

projekcie  współfinansowanym ze środków zewnętrznych (np. z funduszy UE lub środków 

pomocowych krajowych) 

f) ukończony  jeden  kurs /szkolenie/ studia podyplomowe z zakresu realizacji i rozliczania 

projektów unijnych,  oraz z zakresu zamówień publicznych; 
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4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy 

stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie 

spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki 

udziału, o których mowa w pkt 1, mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak, by 

sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 

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

mowa w pkt 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 ustawy. 

5. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych  

w pkt 1, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniem 

złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 1, dokonana zostanie 

zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach  

i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych 

dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów. 

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 

VI.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej SIWZ).  

2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  

a w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt 1, składa każdy z nich, z tym, że oświadczenie,  

o którym mowa w pkt 1.1) mogą oni złożyć także wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie 

podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z ww. Wykonawców). 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.2), zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin wystawienia stosuje się 

odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu. 

5. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych  

w rozdziale V pkt 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), 

2) wykazu osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o 

którym mowa w rozdziale V pkt 1.3) niniejszej SIWZ. 

6. Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub  osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 

wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdzi fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. W odniesieniu do Wykonawców, o których mowa w rozdziale V pkt 2 niniejszej SIWZ, wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

3. Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1, 1a, 1b i 2 

ustawy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie 

internetowej http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml, na której udostępnił 

niniejszą SIWZ.  

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 
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5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej, określonej 

w pkt 3. 

6. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 5, prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o niniejszym 

zamówieniu, Zamawiający zmieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w pkt 5, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą 

SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, określonej w pkt 3. Postanowienia pkt 6 

stosuje się odpowiednio. 

8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

– w sprawach merytorycznych – Sekretarz Gminy, tel. 71 390 72 15 

– w sprawach procedury – Ewa Kienc-Brachmańska, Tel 71 390 71 50, fax 71 390 72 19 e-mail: 

przetargi@katywroclawskie.pl  

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy 

czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert. Przedłużenie okresu związania 

ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.  

4. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  

w niniejszej SIWZ. 

5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane  

z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.  

6. Oferta musi zawierać: 

1) „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ, 

3) dokument, z którego wynika upoważnienie Wykonawcy do podpisania oferty lub 

pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, o ile ofertę składa pełnomocnik, 

7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. 

Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem 

jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Oferta 



 Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

7 

Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści formularzy 

będących częścią niniejszej SIWZ, może podlegać odrzuceniu. 

8. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana przez 

osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli – 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.  

9. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na warunkach 

określonych w art. 26 ust. 3 ustawy. 

10. Każda zapisana strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub 

osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania.  

11. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu naniesienia 

tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania. 

12. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane 

kolejno. 

13. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą  

i adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem: 

OFERTA W PRZETARGU NA: 

WYBÓR KOORDYNATORA PROJEKTU PN.: „KUŹNIA TALENTÓW” 

NIE OTWIERAĆ PRZED 07.09.2012 r. GODZ 10:00.  

 

14. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w „Formularzu oferty”),  

iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.  

Nr 153, poz. 1503, ze zm.). 

Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były umieszczone  

w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą:  

„Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.” 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę 

dokumentów określonych jako tajne. 

Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są 

jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 96 ust. 3 ustawy) lub odrębnych przepisów, 

Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

15. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Poświadczenia należy dokonać na każdej zapisanej stronie. 

16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w rozdziale V pkt 7 niniejszej SIWZ, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub te podmioty. 

17. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy 

złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do 

jej prawdziwości. 

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



 Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

8 

19. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

a) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 

zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku 

„ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem. 

b) Wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć  

w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną 

kopertę zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  

Gmina Kąty Wrocławskie 

ul. Rynek – Ratusz 1 , 55-080 Kąty Wrocławskie 

Biuro Obsługi Klienta do dnia  07.09.2012 r. do godz. 09:30 

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 2 w dniu 07.09.2012 r. o godz. 10.00. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

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

sfinansowanie zamówienia. 

5. Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 

Następnie Zamawiający otworzy koperty oznaczone słowem „ZMIANA”. Opakowania wycofanych 

ofert nie będą otwierane, natomiast zmiany zostaną dołączone do ofert, których dotyczą. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 6, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom 

nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

XII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia, podana w „Formularzu oferty” (załącznik 

nr 1 do niniejszej SIWZ), i ma charakter ryczałtowy. Cena oferty stanowić powinna iloczyn 

wynagrodzenia miesięcznego koordynatora projektu oraz zakładanej maksymalnej ilości miesięcy 

realizacji zamówienia.  

2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną, i stanowić całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie – 

obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej 

SIWZ. 

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku. Powinna być ona podana liczbowo i słownie.  

4. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ, a w szczególności ze wzoru umowy, stanowiącego 

załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, nie podaje się 

stawki podatku VAT. Cena podana w ofercie składanej przez taki podmiot jest ceną ostateczną 
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jaką zapłaci Zamawiający. Z podanej ceny zostaną potrącone koszty składek, opłat i podatków, 

jeżeli na mocy odrębnych przepisów Zamawiający zobowiązany jest takie składki, opłaty lub 

podatki potrącić (w szczególności składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczka  

na podatek dochodowy).  

XIII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny. 

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

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

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

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

z obowiązującymi przepisami. 

3. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uznana została za 

najkorzystniejszą, tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 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. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  

(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

XIV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę  

w sprawie niniejszego zamówienia (wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ).  

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy.  

O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w rozdziale V pkt 2 niniejszej SIWZ, zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na 

żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej 

treści co najmniej następujące postanowienia: 

a) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, 

b) wskazanie Pełnomocnika, 
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c) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, 

d) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne  

w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Wykonawca – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy 

zobowiązana będzie złożyć niezbędne oświadczenia – wymagane na podstawie odrębnych umów 

przepisów, na potrzeby rozliczenia przysługującego jej wynagrodzenia z ZUS i US. 

XV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI.WARUNKI UMOWNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik  

nr 5 do niniejszej SIWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, 

pod rygorem nieważności, i dopuszczalne będą, gdy: 

1) w związku ze zmianą terminu zakończenia całego projektu konieczna będzie zmiana terminu 

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

3. Środkami ochrony prawnej, o którch mowa w pkt 1 i 2, są odwołanie oraz skarga do sądu. 

XVIII.INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem 

podwykonawcy lub podwykonawców. 
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ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – „Formularz oferty” 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

4. Załącznik nr 4 – „Wykaz osób” 

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy  

 

Zatwierdzam: Kąty Wrocławskie, dnia 30.09.2012............................................................  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

Dane Wykonawcy: 

a) Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 

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

b) Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

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

tel. .............................................. fax .............................. e-mail ................................................... 

REGON ......................................................... NIP ....................................................................................... 

Osoba do kontaktu:  .............................................................................................................................. 

UBIEGAJĄC SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W POSTĘPOWANIU NA 

WYBÓR KOORDYNATORA PROJEKTU PN.: „KUŹNIA TALENTÓW” 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. za całkowite wynagrodzenie o charakterze 

ryczałtowym w kwocie:  

Cena brutto ................................... zł (słownie: ............................................................................. zł), 

w tym należny podatek VAT ...... % (wypełniają Wykonawcy będący płatnikami VAT). 

Cena brutto stanowi iloczyn maksymalnej ilości miesięcy realizacji zamówienia tj. 20 miesięcy oraz 

wynagrodzenia miesięcznego przysługującego Wykonawcy z tytułu świadczenia usług, będących 

przedmiotem zamówienia w kwocie …………………………… zł w tym należny podatek VAT ...... % 

(wypełniają Wykonawcy będący płatnikami VAT). 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i Wzoru Umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

3. Wykonanie następujących części zamówienia powierzymy podwykonawcom (jeśli dotyczy): 

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

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

 

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

(data i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - WZÓR 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 271/52/2012 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania z powodu niespełnienia 

warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności 

karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

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

(data i podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WZÓR 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 271/52/2012 

oświadczamy, że spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  

o przedmiotowe zamówienie warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 

dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności 

karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

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

(data i podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

WYKAZ OSÓB - WZÓR 

 

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

(nazwa i adres Wykonawcy)  

L.p. 
Imię i 

Nazwisko 

Wykształcenie  

oraz kursy 

Doświadczenie 

zawodowe 

(koordynator) 

Doświadczenie 

zawodowe  

(placówki oświatowe)  

Informacje o 

sposobie 

dysponowania 

osobą 

1.      

    …………..………………………………….. 

(data i podpis osoby uprawnionej do   
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA  

(wzór) 
 

zawarta w dniu ………………………….... w Kątach Wrocławskich pomiędzy  

Gminą Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez: 

1.Antoniego Kopeć – Burmistrza Miasta i Gminy  

Przy kontrasygnacie  

2. Małgorzaty Wujciów – Skarbnika Gminy  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, o treści: 

 

wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.)  

 

Przedmiot umowy. 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Kuźnia talentów” 

realizowanego  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  współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

2. Do zadań koordynatora będzie należało: nadzorowanie działań zaplanowanych w ramach projektu, 

zarządzanie merytoryczno – finansowe, rekrutacja uczestników projektu, zatrudnienie pozostałej 

kadry zarządzającej i prowadzącej zajęcia z dziećmi, monitoring realizacji zaplanowanych 

rezultatów, kontakt i korespondencja z Instytucją Pośredniczącą oraz inne czynności niezbędne do 

prawidłowej realizacji projektu ( szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia ). 

3. Beneficjentem projektu jest  Gmina Kąty Wrocławskie. Projekt będzie realizowany w Szkole 

Podstawowej w Gniechowicach, ul. Szkolna 4, 55-050 Kąty Wrocławskie. Nr ewidencyjny projektu: 

POKL.09.01.02-02-117/11. 

4. Celem głównym projektu jest: wyrównanie szans edukacyjnych 36 uczniów oraz rozwinięcie 

zainteresowań  i wsparcie uzdolnień 50 uczniów SP w Gniechowicach w okresie 22 miesięcy.  
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5. Cele szczegółowe projektu: 

1) zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia pomocy psychologiczno –pedagogicznej i  

logopedycznej  uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi , 

2) podniesienie kompetencji matematycznych  oraz kompetencji informatycznych uczniów , 

3)podniesienie kompetencji kluczowych świadomość i ekspresja kulturalna uczniów, 

4) podniesienie kompetencji społecznych i sprawności fizycznej, 

5) podniesienie kompetencji kluczowych świadomość i ekspresja kulturalna oraz kompetencji 

społecznych  uczniów poprzez organizację zajęć pozaszkolnych w formie wycieczek 

 

6. Zadania w ramach projektu: 

a) Zajęcia wspierające rozwój dzieci ( z psychologiem, logopedą i pedagogiem ). 

b) Odkrywcy matematyki – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas IV –VI. 

c) Zabawa z matematyką – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas I-III. 

d) Koło tańca nowoczesnego – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas IV-VI. 

e) Młodzi mistrzowie sportu – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów z klas IV-VI. 

f)  Mali sportowcy – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas I-III. 

g) Organizacja wycieczek krajoznawczych oraz do kina i teatru. 

h) Koło informatyczne – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas IV – VI. 

 

§ 2. 

Obowiązki Wykonawcy  

 

1. W ramach przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) koordynowania działań projektowych; 

b) kierowania wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie                      

z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu i 

wnioskiem  dofinansowanie oraz przepisami krajowymi i unii europejskiej; 

c) koordynacji działań merytorycznych i logistycznych związanych z projektem; 

d) organizacja biura projektu; 

e) zatrudnienia i zawieranie umów z realizatorami projektu; 

f) dokonania przydziału obowiązków pomiędzy członków zespołu projektowego; 

g)  monitoringu realizacji prawidłowego przebiegu projektu ( hospitacja zajęć, zatwierdzanie 

planów pracy realizatorów ) i założonych rezultatów we wniosku o dofinansowanie; 

h) nadzorowania nad całością prac związanych z realizacją projektu i ich jakością; 

i) koordynacji prac  zespołu projektowego; 

j) kontaktu i korespondencji z Instytucją Pośredniczącą i realizatorami projektu; 

k) utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, 

informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, 

terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów, przestrzeganie obowiązków i 

zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie projektu; 

l) kontroli wydatkowania środków zgodnie z umową o dofinansowanie; 

m) przygotowania wniosku o płatność w części merytorycznej i zatwierdzanie kompletności            

 i prawidłowości wypełniania części finansowej;  

n) poddania się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne 

w zakresie realizacji projektu; 
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o) wyboru i zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz przeprowadzenie 

i udokumentowanie procedury badania rynku w związku z ww. planowanym zakupem 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

p) uczestnictwa w spotkaniach zespołu projektowego wg ustalonego harmonogramu; 

q) przeprowadzenia szkolenia dla realizatorów projektu z zakresu równości szans K i M. 

r) informowania o finansowaniu projektu przez Unię Europejską zgodnie z zapisami umowy        

 o dofinansowanie; 

s) Przygotowania narzędzi pomiaru rezultatów -ankiety, formularze. 

 
2. Miejscem wykonywania zleconych zadań będzie biuro projektów w SP w Gniechowicach, ul. 

Szkolna 4.  

3. Wymiar czasu pracy – nie mniej niż  60 godzin/ m-c.  

 

§ 3. 

Sposób wykonywania umowy, kontakty z Zamawiającym  

 

1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w terminach uzgodnionych przez Strony, w biurze projektów 

w SP w Gniechowicach, ul. Szkolna 4. 

2. Ze strony Zamawiającego osobami upełnomocnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

1. ………………. tel ……………..mail………………………. 

2. ……………… tel ………………mail ……………………. 

3. Udzielone prace i czynności Wykonawca wykonywał będzie osobiście lub zespołowo oraz przy 

pomocy osób współpracujących z Wykonawcą, wskazanych w ofercie jako osoby pozostające do 

dyspozycji Wykonawcy. W przypadku zmian personalnych w składzie osób uprawnionych do 

wykonywania usługi, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić do świadczenia czynności osobę/osoby 

posiadające właściwe uprawnienia i kwalifikacje.  

 

§ 4. 

Tajemnica służbowa i inne postanowienia umowy  

 

1. Informacje i dokumenty Zamawiającego udostępnione Wykonawcy przy wykonywaniu umowy 

stanowią tajemnicę służbową i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Osobami trzecimi nie są 

upełnomocnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby stale współpracujące z Zamawiającym o ile 

inaczej nie zostanie określone przez Zamawiającego w momencie zlecania określonych prac i 

czynności Wykonawcy.  

2. Wszystkie materiały oraz dokumentacje (wraz z prawami autorskimi) jakie Wykonawca sporządzi 

wykonując przedmiot umowy, stanowią własność Zleceniodawcy. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie przez Wykonawcę informacji o realizacji usług na jego 

rzecz na liście klientów Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz 

żądania ich usunięcia ze zbioru danych. 

5. Zamawiający lub osoby go reprezentujące mają obowiązek udzielać wyjaśnień w sprawach 

związanych ze świadczeniem przez Wykonawcę usług objętych Umową. 

6. Jakiekolwiek zawiadomienie związane z łączącymi Zamawiającego i Wykonawcę umowami uważa 

się za doręczone po upływie 14 dni od daty wysłania na ostatni podany przez Zamawiającego adres 

e-mail lub adres do korespondencji. 
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§ 5. 

Wynagrodzenie Wykonawcy  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie miesięczne w wysokości …………………………………….. 

3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej 

Umowy nie przekroczy ………………… zł brutto (słownie: …………………………………… 

złotych brutto) w tym podatek  VAT …………… %
1
 

4. Rozliczenie prac objętych przedmiotem umowy nastąpi w cyklach miesięcznych na koniec każdego 

miesiąca świadczenia usług. 

5. Usługi będą świadczone przez okres 20  miesięcy: 

1) rok 2012 – 4 miesiące ( IX-XII) 

2) rok 2013 – 11 miesięcy ( I-XII - z wyłączeniem miesiąca urlopowego t.j sierpień 2013r.) 

3) rok 2014 – 5 miesięcy ( I-V) 

 

6. W pierwszym miesiącu realizacji zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w pełnej 

wysokości. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/rachunku w terminie do 14 dni od dnia jej/jego otrzymania, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku. 

 

8. Faktura VAT/rachunek wystawiona/y będzie miesięcznie na: 

Gmina  Katy Wrocławskie  

Rynek Ratusz 1   

55-080 Katy Wrocławskie 

 i dostarczona będzie na adres:  

Szkoła Podstawowa w Gniechowicach 

Ul.Szkolna 4 

55-080 Katy Wrocławskie 

 

 

§ 6. 

Czas trwania umowy 

Umowa zawarta zostaje na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2014 r.  

§ 7. 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w 

tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach; 

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy; 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

                                                 
1
 Dotyczy Wykonawców, będących podatnikami podatku od towarów i usług 
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4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

5) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 

21 dni; 

6) jeżeli, pomimo uprzednich trzykrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, 

Wykonawca nie wykonuje obowiązków zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub 

uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 

2. Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia. 

3. W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane. 

§ 8. 

Odpowiedzialność wykonawcy, kary umowne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy i 

oświadcza, iż obowiązki wynikające z przedmiotu umowy wykonywał będzie  

z należytą starannością oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca  zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy, 

gdy Zamawiający  odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o 

zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody. 

5. Wykonawca  reprezentuje interesy Zamawiającego i wszelkie działania naruszające te interesy lub 

budzące uzasadnienia podejrzenia o ich naruszenie są zabronione. 

 

§ 9. 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. 

zmiana stawki podatku VAT)   

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzania 

zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na 

sfinansowanie przedmiotu umowy.  

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przenoszone bez zgody Stron na rzecz osób 

trzecich, w szczególności Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo Zamówień 

Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w razie ich 

nieskuteczności przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu 

prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez którąkolwiek ze 

Stron, stronę tę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. . 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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6. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 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  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

……………………………… …………………………………. 

            Zamawiający                   Wykonawca 

 

 


