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ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Obsługi Szkół 

ul. Szkolna 1 

63-820 Piaski 

 

Zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) 

Nr sprawy: ZP-1/2012 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Szkoły 

podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 

nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 w związku z art.5 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych 

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /(Dz.U. z 2010 r. Nr 

113, poz.759 ze zm.), 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, 

poz. 1795). 

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796). 

e) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu 

usługo charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68). 

Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia zamówień 

uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) jest w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

podpisał Andrzej Konieczny 

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

pieczęć i podpis kierownika jednostki 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I : Instytucja zamawiająca 

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Zespół Obsługi Szkół 

ul. Szkolna 1 

Punkt kontaktowy: Zespół Obsługi Szkół, ul. Szkolna 1, 63- 820 Piaski  

Osoba do kontaktów: Andrzej Konieczny 

63-820 Piaski 

POLSKA 

Tel.: +48 (65)5727697  E-mail: zoszpiaski@wp.pl  

Faks: +48 (65) 5727698 

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55/  

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego 

oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:  

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Agencja/urząd regionalny lub lokalny 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 

Ogólne usługi publiczne 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak 

Gmina Piaski 

ul. 6 Stycznia 1 

63-820 Piaski 

POLSKA 

II:  Przedmiot zamówienia 

II.1) Opis 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie 

„Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – 

programy rozwojowe” nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 

świadczenia usług 

Usługi 

mailto:zoszpiaski@wp.pl
http://www.bip.piaski-wlkp.pl/jednostka/55/
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Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 

Polska, Gmina Piaski 300405 2 

                          Kod NUTS PL417 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów (DSZ) 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. 

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: nie dotyczy 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych – wspierających 

indywidualizację procesu nauczania – których potrzeba wynika bezpośrednio z przeprowadzonych 

diagnoz w poszczególnych szkołach; wykraczających poza zakres merytoryczny określony w 

podstawie programowej, w projekcie „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią 

wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. 

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

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - 25 części. 

Zamówienie dotyczy realizacji 12998 godzin zajęć do 15 grudnia  2012. 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na jedną lub więcej części. 

Ze względu na specyficzne potrzeby i szczególny charakter zajęć indywidualizacji wymagane jest, by 

Wykonawca opracował program zajęć zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami danej grupy 

wiekowej i danego rodzaju zajęć. 

Zakres zamówienia, z wyjątkiem części 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

obejmuje: 

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o 

szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów, 

- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, 

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu 

pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

- Monitorowanie przebiegu realizacji programu oraz frekwencji uczniów, 

- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

- Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

Zakres zamówienia dla części 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 obejmuje: 

— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o 

szczególnym charakterze, nie wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów, 

— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, 

— Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,  

— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

— Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

Zamawiający nie przewiduje odrębnego zebrania, jednak ze względu na złożoność projektu 

zobowiązuje się udostępnić projekt do wglądu w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół, ul. Szkolna 1, 63-

820 Piaski 

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne 

uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest 

przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona 

kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z 

wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
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można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). 

W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Piaski  wymagany 

jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w 

projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb 

poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem 

będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej.  

Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi 

miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne 

związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godziny. 

Oferent zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, że posiada wszelkie kwalifikacje i umiejętności 

oraz dysponuje zasobami niezbędnymi do świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia 

(zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

 

Ze względu na otrzymywanie przez Zleceniodawcę dofinansowania Projektu transzami, 

wynagrodzenie, płatne będzie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego 

kolejnej – odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu, zaś całkowite rozliczenie wynagrodzenia 

Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od otrzymania przez Zamawiającego ostatniej 

transzy dofinansowania Projektu, pod warunkiem, że wszystkie zaplanowane usługi zostaną 

wykonane. 

 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

80.00.00.00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80.10.00.00-5 Usługi szkolnictwa podstawowego 

 

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 

II.1.8) Części 

To zamówienie podzielone jest na części: tak 

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części:  

 

 Informacje o częściach zamówienia 

 

Część nr: 1 Nazwa: Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy 

Piaski– język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające. Łącznie zamówienie obejmuje 789 

godzin (12 grup po 38 godzin i 9 grup po 37 godzin).  
 

1)Krótki opis 

Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową z języka polskiego z zastosowaniem 

nowoczesnych metod nauczania, dla danej grupy uczniów, organizację i przeprowadzenie 

zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji 

wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji 

uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w systemie 1 x 2 

godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla grup do 8 uczniów.  
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
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Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a.  Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową z języka polskiego, dla danej grupy uczniów, 

b. Organizacja i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

g. Ukończenie szkolenia zorganizowanego przez Zamawiającego pod nazwą Nowoczesne metody nauczania j. 

polskiego. 

 

 

Ilość zajęć: 789 godzin do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 63120,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 

 

Część nr: 2 Nazwa: Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy 

Piaski– język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające. Łącznie zamówienie obejmuje 928 

godzin (16 grup po 58 godzin). 
 

1)Krótki opis 

Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową z języka angielskiego z zastosowaniem 

nowoczesnych metod nauczania, dla danej grupy uczniów, organizację i przeprowadzenie 

zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji 

wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji 

uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w systemie 1 x 2 

godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a.  Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową z języka angielskiego, dla danej grupy uczniów, 

b. Organizacja  i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 
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c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi, 

g. Ukończenie szkolenia zorganizowanego przez Zamawiającego pod nazwą Nowoczesne metody nauczania j. 

angielskiego. 

 

 

Ilość zajęć: 928 godzin do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 74240,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 

 

Część nr: 3  Nazwa: Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych Gminy Piaski - 

nauczanie wczesnoszkolne; zajęcia pozalekcyjne rozwijające. Łącznie zamówienie obejmuje 

348 godzin (6 grup po 58 godzin). 
 

1)Krótki opis 

Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową nauczania wczesnoszkolnego 

z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, dla danej grupy uczniów, organizację 

i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie 

dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu 

oraz frekwencji uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w 

systemie 1 x 2 godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla 

grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a.  Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową nauczania wczesnoszkolnego, dla danej grupy 

uczniów, 

b. Organizacja i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 348 godzin do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 27840,00 PLN 
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4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 

 

Część nr: 4  Nazwa: Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy 

Piaski z informatyki; zajęcia pozalekcyjne rozwijające. Łącznie zamówienie obejmuje 928 

godzin (16 grup po 58 godzin). 
 

1)Krótki opis 

Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową nauczania informatyki z zastosowaniem 

nowoczesnych metod nauczania, dla danej grupy uczniów, organizację i przeprowadzenie 

zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji 

wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji 

uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w systemie 1 x 2 

godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a.  Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową nauczania informatyki, dla danej grupy uczniów, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 928 godzin do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 74240,00 PLN 

 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 
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zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 

 

Część nr: 5  Nazwa: Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy 

Piaski z matematyki, zajęcia pozalekcyjne rozwijające. Łącznie zamówienie obejmuje 1044 

godziny (18 grup po 58 godzin). 
 

1)Krótki opis 

Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową nauczania matematyki z zastosowaniem 

nowoczesnych metod nauczania, dla danej grupy uczniów, organizację i przeprowadzenie 

zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji 

wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji 

uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w systemie 1 x 2 

godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a.  Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową nauczania matematyki, dla danej grupy uczniów, 

b. Organizacja  i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 1044 godzin do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 83520,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 

 

 

Część nr: 6  Nazwa: Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych Gminy Piaski z 

przyrody, zajęcia pozalekcyjne rozwijające. Łącznie zamówienie obejmuje 464 godziny (8 

grup po 58 godzin). 
 

1)Krótki opis 
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Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową nauczania przyrody z zastosowaniem 

nowoczesnych metod nauczania, dla danej grupy uczniów, organizację i przeprowadzenie 

zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji 

wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji 

uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w systemie 1 x 2 

godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a.  Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową nauczania przyrody dla danej grupy uczniów, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 464 godzin do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 37120,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 

 

Część nr: 7  Nazwa: Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy 

Piaski z przedsiębiorczości, zajęcia pozalekcyjne rozwijające. Łącznie zamówienie obejmuje 

140 godzin (7 grup po 20 godzin). 
 

1)Krótki opis 

Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową nauczania przedsiębiorczości z 

zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, dla danej grupy uczniów, organizację i 

przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie 

dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu 

oraz frekwencji uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w 

systemie 1 x 2 godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla 

grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
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Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a.  Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym 

charakterze, wykraczających poza podstawę programową nauczania przedsiębiorczości dla danej grupy 

uczniów, 

b. Organizacja i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 140 godzin do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 11200,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 

 

 

Część nr: 8  Nazwa: Zajęcia artystyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy 

Piaski z przedsiębiorczości, zajęcia pozalekcyjne rozwijające. Łącznie zamówienie obejmuje 

812 godzin (14 grup po 58 godzin). 
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć o charakterze artystycznym, ciekawych dla grup wiekowych ze szkoły 

podstawowej i gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację i przeprowadzenie 

zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji 

wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji 

uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w systemie 1 x 2 

godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć o charakterze artystycznym, ciekawych dla grup wiekowych ze szkoły 

podstawowej i gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod, 

b. Organizacja  i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 
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f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 812 godzin do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 64960,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 

 

Część nr: 9  Nazwa: Zajęcia efektywnej nauki w szkołach gimnazjalnych Gminy Piaski, 

zajęcia pozalekcyjne rozwijające. Łącznie zamówienie obejmuje 450 godzin (9 grup po 50 

godzin). 
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć efektywnej nauki , ciekawych dla grup wiekowych ze szkoły 

gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację i przeprowadzenie zaplanowanych 

godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas 

realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w systemie 1 x 2 godziny 

lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć efektywnej nauki dla uczniów szkoły gimnazjalnej z zastosowaniem 

nowoczesnych metod, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi, 

g. Ukończenie szkolenia zorganizowanego przez Zamawiającego pod nazwą Nowoczesne metody nauczania 

efektywnej nauki 

 

 

Ilość zajęć: 450 godzin do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 36000,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski 

kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 

 

 

Część nr: 10  Nazwa: Zajęcia specjalistyczne z logopedii w szkołach podstawowych Gminy 

Piaski. Łącznie zamówienie obejmuje 1102 godziny ( 19 grup po 58 godzin).  
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć z logopedii, ciekawych dla grup wiekowych ze szkoły podstawowej z 

zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w 

terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu, 

monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, sporządzenie raportu 

końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w systemie 1 x 2 godziny lekcyjne  tygodniowo 

lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla grup 4-5 osobowych 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć specjalistycznych z logopedii dla uczniów szkoły podstawowej z 

zastosowaniem nowoczesnych metod, 

b. Organizacja  i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 1102 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 88160,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 

 

Część nr: 11  Nazwa: Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkołach podstawowych 

Gminy Piaski. Łącznie zamówienie obejmuje 696 godziny ( 12 grup po 58 godzin).  
 

1)Krótki opis 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski 

kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 
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Opracowanie programu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, ciekawych dla grup wiekowych ze 

szkoły podstawowej z zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację i przeprowadzenie 

zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji 

wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji 

uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w systemie 1 x 2 

godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla grup 4-5 

osobowych 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć specjalistycznych korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów szkoły 

podstawowej z zastosowaniem nowoczesnych metod, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 696 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 55680,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

 

Część nr: 12  Nazwa: Zajęcia efektywnej nauki czytania w szkołach podstawowych Gminy 

Piaski. Łącznie zamówienie obejmuje 116 godziny ( 2 grup po 58 godzin).  
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć efektywnej nauki czytania, ciekawych dla grup wiekowych ze szkoły 

podstawowej z zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację i przeprowadzenie zaplanowanych 

godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas 

realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w systemie 1 x 2 godziny 

lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla grup 4-5 osobowych 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć z efektywnej nauki czytania dla uczniów szkoły podstawowej z zastosowaniem 

nowoczesnych metod, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 116 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 9280,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/ realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

 

Część nr: 13  Nazwa: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych Gminy Piaski. Łącznie zamówienie obejmuje 1102 godziny 

(19 grup po 58 godzin).  
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, ciekawych dla grup 

wiekowych ze szkoły podstawowej z zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację i 

przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie 

dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu 

oraz frekwencji uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w 

systemie 1 x 2 godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla 

grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod, 

b. Organizacja  i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi 

g. Ukończenie szkolenia zorganizowanego przez Zamawiającego pod nazwą Nowoczesne metody nauczania j. 

polskiego. 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski 
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Ilość zajęć: 1102 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 88160,00 PLN 

 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

Część nr: 14  Nazwa: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych Gminy Piaski. Łącznie zamówienie obejmuje 290 godziny  

(5 grup po 58 godzin).  
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego, ciekawych dla 

grup wiekowych ze szkoły podstawowej z zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację i 

przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie 

dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu 

oraz frekwencji uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w 

systemie 1 x 2 godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla 

grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi 

g. Ukończenie szkolenia zorganizowanego przez Zamawiającego pod nazwą Nowoczesne metody nauczania j. 

angielskiego. 

 

 

Ilość zajęć: 290 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 23200,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
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Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

Część nr: 15  Nazwa: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii w szkołach 

gimnazjalnych Gminy Piaski. Łącznie zamówienie obejmuje 116 godziny (2 grupy po 58 

godzin).  
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z historii, ciekawych dla grup 

wiekowych ze szkoły podstawowej z zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację i 

przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie 

dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu 

oraz frekwencji uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w 

systemie 1 x 2 godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla 

grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z historii dla uczniów szkoły gimnazjalnej z 

zastosowaniem nowoczesnych metod, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 116 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 9280,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
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Część nr: 16  Nazwa: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych Gminy Piaski. Łącznie zamówienie obejmuje 1044 godziny 

(18 grup po 58 godzin).  
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki ciekawych dla grup 

wiekowych ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację 

i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie 

dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu 

oraz frekwencji uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w 

systemie 1 x 2 godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla 

grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki dla uczniów szkoły 

gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 1044 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 83520,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

 

Część nr: 17  Nazwa: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki w szkołach 

gimnazjalnych Gminy Piaski. Łącznie zamówienie obejmuje 116 godziny (2 grup po 58 

godzin).  
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z fizyki ciekawych dla grup wiekowych 

ze szkoły gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację i przeprowadzenie 

zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji 

wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji 
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uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w systemie 1 x 2 

godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z fizyki dla uczniów szkoły gimnazjalnej z 

zastosowaniem nowoczesnych metod, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 116 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 9280,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

 

Część nr: 18  Nazwa: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii w szkołach 

gimnazjalnych Gminy Piaski. Łącznie zamówienie obejmuje 116 godziny (2 grup po 58 

godzin).  
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z chemii ciekawych dla grup 

wiekowych ze szkoły gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację 

i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie 

dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu 

oraz frekwencji uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w 

systemie 1 x 2 godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla 

grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 
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a. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z chemii dla uczniów szkoły gimnazjalnej z 

zastosowaniem nowoczesnych metod, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu  końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 116 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 9280,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

 

Część nr: 19  Nazwa: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii w szkołach 

gimnazjalnych Gminy Piaski. Łącznie zamówienie obejmuje 116 godziny (2 grup po 58 

godzin).  
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z biologii ciekawych dla grup 

wiekowych ze szkoły gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację 

i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie 

dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu 

oraz frekwencji uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane 

w systemie 1 x 2 godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla 

grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z biologii dla uczniów szkoły gimnazjalnej z 

zastosowaniem nowoczesnych metod, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 116 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 9280,00 PLN 
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4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

Część nr: 20  Nazwa: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii w szkołach 

gimnazjalnych Gminy Piaski. Łącznie zamówienie obejmuje 116 godziny (2 grup po 58 

godzin).  
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z geografii ciekawych dla grup 

wiekowych ze szkoły gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod, organizację 

i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie 

dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu 

oraz frekwencji uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w 

systemie 1 x 2 godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna tygodniowo  dla 

grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z biologii dla uczniów szkoły gimnazjalnej z 

zastosowaniem nowoczesnych metod, 

b. Organizacja  i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 116 godziny do 15 grudnia 2012 

Szacunkowa wartość  brutto: 9280,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 
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Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

 

Część nr: 21  Nazwa: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  w nauczaniu wczesnoszkolnym 

w szkołach podstawowych Gminy Piaski. Łącznie zamówienie obejmuje 696 godziny  

(12 grup po 58 godzin).  
 

1)Krótki opis 

Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w nauczaniu wczesnoszkolnym  

ciekawych dla grup wiekowych ze szkoły podstawowej z zastosowaniem nowoczesnych metod, 

organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, 

prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu, monitorowanie przebiegu 

realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. 

Zajęcia realizowane w systemie 1 x 2 godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna 

tygodniowo  dla grup do 8 uczniów. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w nauczaniu wczesnoszkolnym dla uczniów 

szkoły gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi 

 

Ilość zajęć: 696 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 55680,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

 

Część nr: 22  Nazwa: Zajęcia edukacyjno - zawodowe  w szkołach gimnazjalnych Gminy 

Piaski w formie zajęć indywidualnych. Łącznie zamówienie obejmuje 128 godziny ( 64 osoby 

po 2 godziny).  
 

1)Krótki opis 
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Opracowanie działań wspomagających orientację zawodową mająca pomóc uczniom w 

świadomym wyborze dalszej ścieżki kształcenia , a w perspektywie długoterminowej kształtu i 

kierunku życia zawodowego poprzez analizę kompetencji i predyspozycji, konsekwencji wyboru 

określonego kierunku kształcenia, sytuacja na rynku pracy.  Przeprowadzenie zaplanowanych godzin 

zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji 

projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, sporządzenie raportu 

końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w formie zajęć indywidualnych. 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie działań wspomagających orientację zawodową mająca pomóc uczniom w świadomym wyborze 

dalszej ścieżki kształcenia, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 128 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 11520,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

 

Część nr: 23  Nazwa: Opieka psychologiczno-pedagogiczna w szkołach podstawowych 

i gimnazjalnych Gminy Piaski w formie zajęć indywidualnych. Łącznie zamówienie obejmuje 

243 godziny ( 27 osób po 3 godziny/ miesiąc przez 3 miesiące).  

 

1)Krótki opis 

Opracowanie działań wspomagających pomoc uczniom niepełnosprawnym  poprzez: 

rozpoznawanie warunków nauki i życia w domu rodzinnym, indywidualnych problemów 

i potrzeb ucznia, diagnoza środowiska ucznia, analiza niepowodzeń w nauce, pomoc 

nauczycielom we wdrożeniu różnych form i sposobów pomocy, pedagogizacja rodziców, 

przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu. Przeprowadzenie zaplanowanych godzin 

zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas 

realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 
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sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w formie zajęć 

indywidualnych.  

 
 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie działań wspomagających pomoc uczniom niepełnosprawnym  poprzez: rozpoznawanie 

warunków nauki i życia w domu rodzinnym, indywidualnych problemów i potrzeb ucznia, diagnoza 

środowiska ucznia, analiza niepowodzeń w nauce, pomoc nauczycielom we wdrożeniu różnych form i 

sposobów pomocy, pedagogizacja rodziców, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 243 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 21870,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

Część nr: 24  Nazwa: Opieka psychologiczno-pedagogiczna w szkołach podstawowych 

i gimnazjalnych Gminy Piaski w formie zajęć indywidualnych. Łącznie zamówienie obejmuje 

486 godziny ( 27 osób po 3 godziny/ miesiąc przez 6 miesięcy).  

 

1)Krótki opis 

Opracowanie działań wspomagających pomoc uczniom niepełnosprawnym  poprzez: 

rozpoznawanie warunków nauki i życia w domu rodzinnym, indywidualnych problemów i 

potrzeb ucznia, diagnoza środowiska ucznia, analiza niepowodzeń w nauce, pomoc 

nauczycielom we wdrożeniu różnych form i sposobów pomocy, pedagogizacja rodziców, 

przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu. Przeprowadzenie zaplanowanych godzin 

zajęć w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas 

realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w formie zajęć 

indywidualnych.  



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski 

kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 

24 

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Opracowanie działań wspomagających pomoc uczniom niepełnosprawnym  poprzez: rozpoznawanie 

warunków nauki i życia w domu rodzinnym, indywidualnych problemów i potrzeb ucznia, diagnoza 

środowiska ucznia, analiza niepowodzeń w nauce, pomoc nauczycielom we wdrożeniu różnych form i 

sposobów pomocy, pedagogizacja rodziców, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi. 

 

Ilość zajęć: 486 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 38880,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

 

Część nr: 25  Nazwa: Przeprowadzenie działań wspierających prewencję zachowań 

ryzykownych- agresji, dyskryminacji, uzależnień w środowisku szkolnym, domowym i społecznym 
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Piaski w formie zajęć indywidualnych. 

Łącznie zamówienie obejmuje 612 godzin ( 34 klasy po 18 godziny/ lekcyjnych). Zajęcia 

realizowane w systemie 1 x 2 godziny lekcyjne  tygodniowo lub 2 x 1 godzina lekcyjna 

tygodniowo dla klas w szkole podstawowej w Piaskach, Bodzewie i Szelejewie. 
 

1) Krótki opis 

Przeprowadzenie działań wspierających prewencję zachowań ryzykownych - agresji, 

dyskryminacji, uzależnień w środowisku szkolnym, domowym i społecznym w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych Gminy Piaski. Przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć 

w terminie do 15 grudnia 2012 roku, prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas 

realizacji projektu, monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć. Zajęcia realizowane w grupach 

klasowych.  

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
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Słownik główny 80000000-4 

Słownik uzupełniający 80100000-5 

 

3)Wielkość lub zakres 

Zakres zadania: 

a. Przeprowadzenie działań wspierających prewencję zachowań ryzykownych - agresji, dyskryminacji, 

uzależnień w środowisku szkolnym, domowym i społecznym, 

b. Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do 15 grudnia 2012roku, 

c.  Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, 

protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/, 

d. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów, 

e. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć, 

f.  Sprawozdawczość z realizacji usługi 

g. Ukończenie szkolenia zorganizowanego przez Zamawiającego pod nazwą Nowoczesne metody nauczania – 

zajęcia prewencyjne. 

 

Ilość zajęć: 612 godziny do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 48960,00 PLN 

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w 

gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie 

Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup 

Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach 

obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość 

zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji 

Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 

godz. 
 

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: 

Zamówienie dotyczy realizacji usługi edukacyjnych w ramach projektu „Szkoły podstawowe i 

gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” w ilości 12998 

godzin zajęć do 15 grudnia 2012. 

Szacunkowa wartość  brutto: 1 043 550,00 PLN 

II.2.2) Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.3) Informacje o wznowieniach 

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 

Rozpoczęcie 25.02.2012. Zakończenie 15.12.2012 

W razie zaistnienia w trakcie realizacji zamówienia, istotnych okoliczności, na które zamawiający i 

wykonawca nie mieli wpływu, a mogących mieć wpływ na termin wykonania zamówienia, 

zamawiający dopuszcza zmianę terminu jego wykonania. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej. 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 25 części. 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie postępowania w formie aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający przewiduje powierzenia całości lub w części zadania podwykonawcom. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych. 

III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 

1. Zgodnie z art. 45 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala wadium na części 

przedmiotu zamówienia w wysokości: 

 część 1: 50 PLN,  

 część 2: 50 PLN,  

 część 3: 50 PLN,  

 część 4: 50 PLN,  

 część 5: 50 PLN,  

 część 6: 50 PLN,  

 część 7: 50 PLN,  

 część 8: 50 PLN,  

 część 9: 50 PLN,  

 część 10: 50 PLN,  

 część 11: 50 PLN, 

 część 12: 50 PLN, 

 część 13: 50 PLN,  

 część 14: 50 PLN,  

 część 15: 50 PLN,  

 część 16: 50 PLN,  

 część 17: 50 PLN,  

 część 18: 50 PLN, 

 część 19: 50 PLN,  

 część 20: 50 PLN,  

 część 21: 50 PLN, 

 część 22: 50 PLN,  

 część 23: 50 PLN, 

 część 24: 50 PLN, 

 część 25: 50 PLN,` 

Łączna wartość wadium dla całości zadania wynosi 1250,00 PLN 

2. Wadium może być, zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wnoszone w 

jednej lub kilku następujących formach: 

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, 

poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 

7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego. Rachunek do wpłacenia wadium: PBS w Gostyniu o w Piaskach 

nr 19 8678 0005 0050 0500 3434 0023 

Zamawiający dopuszcza możliwość wpłaty łącznej wadium w przypadku składania oferty na więcej 

niż jedną część, kwota wpłaty musi odpowiadać sumie kwot wadium określonych dla części na którą 

wykonawca składa ofertę. 
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich 

przepisów je regulujących: 

Ze względu na otrzymywanie przez Zleceniodawcę dofinansowania Projektu transzami, 

wynagrodzenie, płatne będzie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego 

kolejnej – odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu, zaś całkowite rozliczenie wynagrodzenia 

Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od otrzymania przez Zamawiającego ostatniej 

transzy dofinansowania Projektu, pod warunkiem, że wszystkie zaplanowane usługi zostaną 

wykonane. 

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 

zamówienie:   

III.1.4) Inne szczególne warunki 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak 

Opis szczególnych warunków: Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby 

posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. 

Oferent zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz 

z dokumentami (poświadczona kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego 

rodzaju zajęć zgodnie z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 

i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). 

W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Piaski wymagany 

jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły. 

III.2) Warunki udziału 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 

zawodowego lub handlowego 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi 

przedstawić aktualny 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 z 

dnia 29.1.2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.), 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; 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:  

Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne 

uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest 

przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona 

kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie 

z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie 

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

można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). W przypadku złożenia oferty przez 

osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Piaski wymagany jest dokument zawierający 

rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły. 

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: nie dotyczy 

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu 

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak 

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: 
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Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne 

uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest 

przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona 

kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z 

wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie 

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

można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). W przypadku złożenia oferty przez 

osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Piaski wymagany jest dokument zawierający 

rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły. 

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za 

wykonanie usługi: tak 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów przedstawia 

Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Inne szczególne warunki 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak 

Opis szczególnych warunków: 

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne 

uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest 

przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona 

kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie 

z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie 

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

można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). 

W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Piaski wymagany 

jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez 

wykonawców dokumentów. Z treści tych dokumentów musi wynikać, jednoznacznie, że wykonawca 

spełnia określone warunki. 

III.3.3 Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy pzp wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 

okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

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

upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

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

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
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majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

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

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

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

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

przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

III.3.4). Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 

lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 

czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 

1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub 

w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 

ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 6 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego 

warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

III.3.5)  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt. 3, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczaniu ceny 

7) 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 
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8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

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

którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktacje; 

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

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

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

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

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

zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 

IV: Procedura 

IV.1) Rodzaj procedury 

IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta 

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia 

Najniższa cena 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3) Informacje administracyjne 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: nie dotyczy 

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 

3.02.2012 - 10:00 

Dokumenty odpłatne: nie 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Oferty należy składać do dnia 23.02.2012 godz. 8:00, na adres zamawiającego podany w punkcie I 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, I piętro Biuro Zespołu Obsługi Szkół 

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

zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres 

zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie V.11. niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. 

Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „Wycofane”. 

Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu 

składania ofert. 

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

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 

kandydatom 

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: polski. 

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 

Data: 23.02.2012 - 10:00 

Miejscowość: 
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Zespół Obsługi Szkół, 

ul. Szkolna 1, 

63-820 Piaski, Polska. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie odwołania. 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 

 

IV.4. Informacje o oświadczeniach i wymaganych dokumentach jakie powinien 

złożyć wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla części na którą wykonawca składa ofertę 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 

                            publiczne z art. 22 ust. 1 oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o  

                            zamówienie publiczne z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych 

Załącznik nr 4- Projekt umowy (zaakceptowany i podpisany) 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o akceptacji warunków umowy 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania 

Dokumenty składane przez wykonawcę potwierdzające, że oferowane usługi spełniają wymogi 

zamawiającego (opisy, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, atesty itp.) 

Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu 

reprezentującego wszystkie te podmioty. 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: 

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego 

lub handlowego 

Wykonawca musi przedstawić aktualny 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 z dnia 29.1.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 

ze zm.), 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; 

Zdolność ekonomiczna i finansowa 

Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 

Wykonawca musi wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za 

wykonanie usługi. 

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne 

uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest 

przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona 

kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z 

wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie 

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

można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). W przypadku złożenia oferty przez 

osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Piaski wymagany jest dokument zawierający 

rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły. 

2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 
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a) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 

mowa w specyfikacji zamawiającego. 

b) oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, 

wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

c) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest 

on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. 

d) wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – 

załączników.  

Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać 

wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się 

składania alternatywnych co do treści dokumentów. Dopuszcza się natomiast składanie załączników 

adekwatnych co do treści z załącznikami niniejszej specyfikacji, a sporządzonych samodzielnie przez 

wykonawcę. 

Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność przez osobę - osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z 

oryginałem”. 
f) złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub 

nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania 

spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w IV składa dokumenty bądź dokument, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 zastępuje się je dokumentami 

zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z 

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

a) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składającego ofertę.  

b) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w 

wybrany przez siebie sposób. 

c) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej 

części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty 

złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z 

wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

d) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów 

prawnych, w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nazwy firmy, 

adresu wykonawcy, informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

V.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują 

faksem potwierdzonym pisemnie tego samego dnia. 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są 

przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego podany w 

punkcie I lub przesłać faksem na numer podany w punkcie I specyfikacji. 

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, uważa się za 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski 

kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 

33 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 

niezwłocznie potwierdzona pisemnie faksem zwrotnym według załączonej treści. 

4) Osobą wyznaczoną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych 

informacji przekazanych za pomocą faksu, jest osoba wymieniona/są osoby wymienione w punkcie 9). 

niniejszej specyfikacji „Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami”. 

5) Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6) Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszczona na stronie internetowej 

zamawiającego. 

7) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

8) Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców ani zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu. 

9). Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach 

opisu przedmiotu zamówienia jest:  

stanowisko:  Kierownik Zespołu Obsługi Szkół   

imię i nazwisko: Andrzej Konieczny 

tel: +48  (65) 5727697, 

faks:  +48 (65) 5727698 

10) Termin związania ofertą 

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

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 

Wykonawca sam lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

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

się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

11). Opis sposobu przygotowania oferty 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób 

czytelny, pismem czytelnym. 

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu 

znajduje się w punkcie IV.4 „Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Wszystkie strony oferty powinny być: ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Druga – wewnętrzna koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do 

zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym 

adresem wykonawcy. Koperta zewnętrzna powinna zostać oznaczona w sposób następujący: 

„Zespół Obsługi Szkół, Szkolna 1, 63-820 Piaski” oraz powinna być oznakowana następująco: 

„Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Szkoły 

podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą 

i dokładnym adresem oferenta oraz podpisem: 
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„Nie otwierać przed dniem 23.02.2012 do godz. 8:00”. 

 

12). Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

wartość brutto. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) 

zamówienia. 

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Ceny jednostkowe należy przedstawić w formularzu cenowym. 

Cenę ofertową dla każdej z części zadania otrzymuje się przez iloczyn ceny jednostkowej i 

planowanej ilości zajęć/usług. 

Wynikiem działania jest wartość oferty w danej części 

Cenę ofertową części należy przenieść do formularza ofertowego. 

13) Opis kryteriów, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria: 

cena - 100 proc. 

Wartość kryterium określona zostanie wg wzoru: 

Wkc = cena oferty najtańszej / cena oferty rozpatrywanej x 100% 

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową 

brutto. 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 

punktów. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny), zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez zamawiającego, ofert 

dodatkowych. 

14) Informacje o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia 

okoliczności określonych w art. 93 Ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz złożyli oferty, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 

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

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w pkt- cie 14.4. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona 

tylko jedna oferta. 

6. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

7. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
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wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

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

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

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznana ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktacje; 

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

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

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

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

zamówienia publicznego może być zawarta. 

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

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust. 1. 

10.Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 

16) Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy 

Nie dotyczy 

17) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego ujęto w projekcie umowy 

Ze względu na otrzymywanie przez Zleceniodawcę dofinansowania Projektu transzami, 

wynagrodzenie, płatne będzie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego 

kolejnej – odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu, zaś całkowite rozliczenie wynagrodzenia 

Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od otrzymania przez Zamawiającego ostatniej 

transzy dofinansowania Projektu, pod warunkiem, że wszystkie zaplanowane usługi zostaną 

wykonane. 

VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Realizacja projektu „Szkoły 

podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 
nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. 

VI.3)Informacje dodatkowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzekazania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia. 

VI.4)Procedury odwoławcze 

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz 

skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania 

toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 

Tel.: +48 224587840 

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
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Faks: +48 224587700 

VI.4.2)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone w 

Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

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

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

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

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

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

pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna). 

5. Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub 

droga elektroniczna), albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

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

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

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

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia 

przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 

Tel.: +48 224587840 

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587700 
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VI.5) Data wysłania ogłoszenia do TED: 12.01.2012 
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Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla części na którą wykonawca składa ofertę 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie    

     publiczne z art. 22 ust. 1 oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie  

     publiczne z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych 

Załącznik nr 4- Projekt umowy (zaakceptowany i podpisany) 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o akceptacji warunków umowy 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania 
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa: ................................................ 

Siedziba: ................................................  

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:   (    ) ......................................   

Numer faksu:    (    ) ......................................  

Numer REGON: ...................................... Numer NIP:  .......................................... 

Dane dotyczące zamawiającego: 

Gmina Piaski, ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 

Zespół Obsługi Szkół, Szkolna 1, 63-820 Piaski 

W odniesieniu do zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Szkoły 

podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” nr 

KSI POKL.09.01.02-30-243/11 

realizowanego przez Gminę Piaski/  Zespół Obsługi Szkół 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Oferujemy/ę wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia za cenę: 

Część: ……………….  

Nr części 

(cyfra arabska) 

Cena netto VAT Cena brutto 

    

 

(zapis należy powtórzyć dla wszystkich części na które wykonawca składa oferty) 
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Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  tel. kontaktowy, faks: .......... ...........  

zakres odpowiedzialności 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  tel. kontaktowy, faks: .......... ...........  

zakres odpowiedzialności 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 30 dni. 

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Dokumenty 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
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Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

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

           (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ CENOWY 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa: ................................................ 

Siedziba: ................................................  

CZĘŚĆ ……. 

Nr części 

(cyfra 

arabska) 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Ilość 

zajęć/usług 
Wartość netto VAT Cena brutto 

      

 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Szkoły podstawowe 

i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” nr KSI 

POKL.09.01.02-30-243/11. 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

Miejscowość   ................................................ Data ............................... 

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, 

czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa 

zamówień publicznych 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 

prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

PROJEKT UMOWY 

Zawarta w dniu  …........... 2012 r.  pomiędzy: 

Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą 63-820 Piaski, ul. Szkolna1  

reprezentowaną przez Kierownika Zespołu Obsługi Szkół Andrzej Koniecznego, przy udziale 

Głównej Księgowej  Bogumiły Andrzejczak zwaną w dalszej treści Zamawiającym 

a 

………………………………………… zamieszkałym w ……………….…….………… 

ul…………………….,  PESEL …..……….., NIP ………… zwanym w dalszej treści 

Wykonawcą 

 

 

Niniejsza umowa zawarta została w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami; dalej 

zwana Pzp) w związku z art. 5 ust. 1 zacytowanej ustawy. Jest ona wynikiem zamówienia 

publicznego oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

określone poniżej: 

 

ZWAŻYWSZY, że Zamawiający ma przyznane środki finansowe z Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa: 

- Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 27 października 2011 o zatwierdzeniu           

i przystąpieniu do realizacji projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski 

kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1, 

poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

- UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU 

OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: POKL.09.01.02-30-243/11-00 00 z dnia 

16 grudnia 2011 z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na 

realizację Projektu: „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią 

wielkopolskich kadr - programy rozwojowe” zwanego dalej Projektem, 

 

strony niniejszej umowy, dążąc do należytej realizacji Projektu, zawierają umowę poniższej 

treści. 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie ze SWIZ, projektem oraz złożoną ofertą przetargową: „Szkoły 

podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy 

rozwojowe” nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 w roku szkolnym 2011/12 w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.  Przedmiot 

zamówienia będzie finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
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Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym  

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

§ 2 

1. Umowa  jest zawarta na okres od dnia 25.02.2012 r. do dnia 15.12.2012 r.  

2. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy będzie: .................................(nazwa i adres 

szkoły). 

§ 3 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Opracowania, na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę, programu 

zajęć stosownie do wymagań, odpowiednio dla danego typu zajęć, zgodnie z 

Projektem. 

2) Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć dodatkowych, nie 

później niż do dnia 15 grudnia 2012. 

3) Zapewnienia – w uzgodnieniu z lokalnym koordynatorem - materiałów do 

prowadzenia zajęć. 

4) Prowadzenia dokumentacji zajęć (dzienniki zajęć), zgodnie z wymaganiami 

Projektu. W przypadku realizacji zajęć doradztwa zawodowego oraz opieki 

psychologiczno – pedagogicznej prowadzenie kart porady według wzoru 

wskazanego przez Zamawiającego 

5) Kontaktowania się z dziećmi; monitorowania ich zaangażowania i obecności. 

6) Przeprowadzania wśród uczestników zajęć dodatkowych testów czy ankiet, 

dostarczonych przez Zamawiającego; również przekazania ich do biura Projektu. 

7) Zapewnienia opieki uczestnikom zajęć; prowadzenie zajęć w warunkach 

bezpiecznych. 

8) Przygotowanie sprawozdawczości z realizacji usługi; raportu końcowego z 

realizacji zajęć. 

9) Udziału w przeprowadzaniu spotkań z rodzicami, zaprezentowaniu 

przygotowanych materiałów, zgodnie z harmonogramem Projektu 

10) Opracowania programów spotkań oraz prezentacji multimedialnych stosownie do 

potrzeb, odpowiednio dla danej grupy odbiorców, zgodnie z Projektem. 

11) Współdziałania ze szkolnym Opiekunem Projektu (lokalnym koordynatorem) oraz 

zespołem zarządzającym we wszystkich sprawach dotyczących realizacji Projektu. 

12) Wykonywania innych zadań w zakresie projektu zleconych przez Koordynatora 

Projektu, lub pozostałe osoby koordynujące realizację Projektu, we wszystkich 

sprawach dotyczących jego realizacji. 

13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody w mieniu 

placówki edukacyjnej i w mieniu Zamawiającego wyrządzone przez niego bądź 

wynikłe z winy w nadzorze wobec odbiorców usług edukacyjnych. 

14) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami i wymogami projektu, 

zachowania przy realizacji przedmiotu umowy należytej staranności i dbałości o 

interesy Zamawiającego,  

15) Opracowania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, programu i planu pracy 

zajęć pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla 

uczestników projektu „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią 

wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” i przedstawienia do akceptacji 
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dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu, 

16) Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (....... godz. lekcyjnych zgodnie z projektem i 

harmonogramem zadań w projekcie), w terminie maksymalnym do 15.12.2012 r.  w 

grupie wg zaakceptowanego planu pracy, 

17) Wspomaganie promocji i ewaluacji projektu – informowania o współfinansowaniu 

projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przestrzegania 

Wytycznych dotyczących oznaczenia Projektu w ramach POKL oraz współpraca 

z koordynatorem w mierzeniu postępów uczniów w zakresie rezultatów projektu, 

ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, 

18) Przestrzegania regulaminu obowiązującego w pracowni, w której będą 

prowadzone zajęcia, 

decydowanie o doborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć ze 

szczególnym stosowaniem aktywizujących metod nauczania z naciskiem na 

umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce. 

19) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy, a także za 

bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników zajęć edukacyjnych. 

3. Po stronie Zamawiającego pozostaje: 

1) Nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia w szkole do przeprowadzenia zajęć; 

2) Nieodpłatne udostępnienie sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz materiałów 

niezbędnych do prowadzenia zajęć. 

 

§ 4 

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości 

………. Zgodnie z formularzem ofertowym, strony ustalają wartość brutto za jedną 

godzinę zajęć (45 minut) ……… . 

Określona w ust. 1 łączna wartość zamówienia stanowi iloczyn godzin zrealizowanych w 

okresie 25.02.2012-15.12.2012 i stawki brutto jedną godzinę zajęć (45 minut). 

W okresie od 25.02.2011 r. do 15.12.2012 r. wynagrodzenie będzie płatne za okresy 

miesięczne lub trzy miesięczne, z tymże ostatni rachunek musi być przedstawiony do 

14.12.2012r. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia rachunku, nie wcześniej jednak, jak 

po ostatecznym sprawdzeniu poprawności wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

określonego w § 3 na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie zajęć.  

2. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu. 

3. Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu 

prawidłowego wykonania umowy jest dostępność środków na rachunku bankowym 

Zamawiającego uzależniona od transferów z Instytucji Pośredniczącej. Uregulowanie 

należności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego środków. Z tego 

tytułu Wykonawca nie będzie dochodzić ewentualnego roszczenia o odsetki powstałe w 

wyniku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia. 

4. Od wynagrodzenia będą potrącone należności publicznoprawne, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

5. Za zwłokę w zapłacie rachunku Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek 

ustawowych z zastrzeżeniem § 4 ust. 5. 
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§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować usługi ujęte w § 1 zgodnie z zasadami  

 obowiązującymi w projekcie  Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski 

kuźnią  wielkopolskich kadr – programy rozwojowe”  w kontekście wdrażania 

nowej podstawy kształcenia ogólnego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania   

            zamówienia. 

 

§ 6 

1. Wykonawca nie może powierzyć prac wymienionych w § 2 innym osobom, bez  

             zgody Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku  

             rozwiązania umowy z Instytucją Pośredniczącą.  

§ 7 

1. Wykonawca, przy uwzględnieniu terminów określonych w §2 zapłaci kary umowne  

                    Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

 1) w razie nieprzestrzegania harmonogramu zajęć w wysokości 200,00 zł za każdą 

niezrealizowaną z winy Wykonawcy godzinę lekcyjną,  

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

1) Wykonawca w okresie trwania umowy został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione umyślnie, 

2) odstęp między kolejnymi realizowanymi zajęciami z winy Wykonawcy będzie 

dłuższy niż miesiąc, 

3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawca, 

5) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zajęć bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

6) stwierdzenia istotnego, mającego zasadniczy wpływ na przedmiot umowy, 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  

             nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Wykonawca poza karami umownymi ponosi odpowiedzialność z tytułu  

              niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach  

              ogólnych.   

5.Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach  

            ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, aż do pełnej  

            wysokości szkody. 

§ 8 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

 cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania warunków niniejszej umowy 

rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden  

             otrzymuje Wykonawca.   

Zamawiający      Wykonawca 

    ...........................................     ................................................... 
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Załącznik Nr 5 

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW UMOWY 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Szkoły 

podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 

nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 

na potrzeby  Gminy Piaski. 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

Miejscowość   ................................................ Data .............................. 

Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami projektu umowy, oraz wymogi SIWZ i 

akceptuje ich zapisy. 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 

WYKAZ OSÓB  

ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZADANIA 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Szkoły 

podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” 

nr KSI POKL.09.01.02-30-243/11 

na potrzeby  Gminy Żerków. 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

Miejscowość   ................................................ Data .............................. 

 

Nr części 

(cyfra arabska) 
Imię i nazwisko Kwalifikacje 

   

   

   

   

   

(Powtórzyć odpowiednio dla poszczególnych części zadania) 

Oświadczam, że dysponuję zasobami gwarantującymi prawidłowe wykonanie zadania 

 a wszystkie osoby biorące udział w realizacji zadania posiadają wymagane kwalifikacje. 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

   

 


