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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PRZEPROWADZENIE 

ZAJĘĆ 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach. Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 

w jakości usług edukacyjnych”, projekt pt.: „Szanse edukacyjne uczniów klas I –III szkół 

podstawowych gminy Otwock” 
 

 

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej Pzp  (t. j. Dz. U. z 

2010 r., Nr 113, poz 759 z późn. zm.) 

 

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 

CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Otwock 13.03.2012 p.o. dyrektora 

  Ewa Chłopecka 
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1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Oświata Miejska w Otwocku 

ul. Andriollego 76 

05-400 Otwock 

NIP 532-130-30-72 

REGON 012269299 

województwo  mazowieckie, powiat otwocki 

strona internetowa na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.oswiata-otwock.pl  

tel. 0 22 788 02 06 fax 0 22 788-94-37 

 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

-. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759  z późn.  zm.) oraz aktów 

wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego. 

-. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone są w języku polskim.  

- Po otwarciu ofert Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami i 

kryteriami określonymi w SIWZ oraz z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 

ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

   -. Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt pt.: „Szanse edukacyjne 
uczniów klas I –III szkół podstawowych gminy Otwock” 
 

Przedmiotem zamówienia są usługi  edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników 
projektu dot. Projektu nr POKL.09.01.02-14-388/11 pt. „ Szanse edukacyjne uczniów klas I –III 
 szkół podstawowych gminy Otwock” według załączników nr 1 i nr 2 
 

-W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia każdego rodzaju zajęć w systemie lekcyjnym  na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2010 r. nr 228 poz 1487) tj.: Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. 

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji rodzaju zajęć znajdują się w w/w rozporządzeniu 
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-. Zamawiający udostępni sale, w placówkach w których będą prowadzone zajęcia. W miarę 
potrzeb będą również udzielane pomoce naukowe pod warunkiem że będą one w wyposażeniu 
szkoły.  
 
- Zajęcia będą prowadzone w placówkach w dniach poniedziałek – sobota, godziny do 
uzgodnienia w harmonogramach osób prowadzących zgodnie z planowanymi w okresach IV-XII 
2012 ; 
 I-III 2013 limitami godzin poszczególnych zajęć ( zgodnie z harmonogramem Projektu) 
 
- Lekcje przeprowadzone będą w klasach  I - III. 

- Wykonawca będzie sporządzał wykazy przepracowanych godzin do listy płac. 

- Wykonawca będzie dokumentował prowadzone zajęcia w dzienniku zajęć oraz sprawdzał listę 

obecności. 

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu - własny program zajęć, który 

trzeba dołączyć do składanej oferty 

- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia zajęć w godzinach lekcyjnych uzgodnionych z 

dyrektorem placówki i koordynatorem projektu. 

- W wyjątkowych przypadkach, wynikających z przyczyn losowych dopuszcza się zmiany w 

planie  lekcyjnym, o których należy poinformować Dyrektora Szkoły w dniu poprzedzającym, 

dzień w którym mają nastąpić zmiany. 

- Ilość  godzin wykazana w załącznikach musi być przepracowana. W przypadku odwołania lekcji 

Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić zajęcia w innym terminie, uzgodnionym z 

koordynatorem projektu. 

- Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za jakość jej wykonania, przebieg, zgodnie z projektem 

i umową 

-Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych na podstawie kart czasu pracy, list obecności , dziennika zajęć, prawidłowo 

wystawionego rachunku, zatwierdzonych przez Koordynatora projektu. 

- Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Koordynatorem Projektu. 

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w kontrolach projektu w ramach którego 

realizowany jest przedmiot umowy oraz do sporządzenia ewentualnych uzupełnień 

pokontrolnych, również po zakończeniu realizacji projektu i po zakończeniu okresu umowy. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy do  

31 marca 2013 r. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
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- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

- posiadania wiedzy i doświadczenia; ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania 

przez Wykonawcę, że, ma on  co najmniej jednoroczne doświadczenie w pracy na stanowiskach 

do zajęć wymienionych w załącznikach nr1 i nr2 w szkole  

- Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający wykonywanie usługi prowadzenia zajęć 

lekcyjnych w szkole jako nauczyciel na które składa ofertę.  

-Wykonawca musi sam posiadać kwalifikacje lub dysponować osobą, która je posiada i będzie 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.  

posiadać wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do nauczania 

niżej wymienionych rodzajów zajęć na  poziomie szkoły podstawowej określone w  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 

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

zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 

nauczycieli (Dz. U. z dn. 27.03.2009 r., Nr 50, poz. 400 z późn. zm.): 

oraz minimum stopień nadania  awansu zawodowego nauczyciel stażysta. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DZ.U. 

Z  2009R. NR 226 POZ. 1817) 

 

1).Uzupełnioną i podpisaną ofertę  Załącznik nr 3 

2).oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, jeżeli ustawy  nakładają posiadania 

takich uprawnień przez osoby, które będą brały udział w postępowaniu  Załączniku Nr 4 do 

SIWZ. 

3). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z wzorem przedstawionym w 

Załączniku Nr 5 do SIWZ; 

4). Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  Załączniku Nr 6  do 

SIWZ; 

5). Wykaz wykonanych usług. Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający 

wykonywanie usługi prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkole jako nauczyciel przedmiotu na który 

składa ofertę. Załącznik nr 7 do SIWZ. 

6). Podpisany wzór umowy Załącznikiem nr 8 do SIWZ. 

7). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

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

zamówienie publicznego, w rozumieniu art. 23 Pzp – Zamawiający wymaga dołączenia do oferty  

takiego pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. Pełnomocnictwo niniejsze winno być 

przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
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8). W przypadku gdy ofertę składać będzie kilku Wykonawców prowadzących działalność, a 

oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca obowiązany jest dołączyć 

do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników. 

9). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

10). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą spełnić łącznie warunki wymagane 

od Wykonawców, o których mowa wyżej. 

11). Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

12).Dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje. 

13) Opracowany program zajęć 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty  
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

 
-Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej:  
 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokumenty zgodnie z § 4 i § 6 rozporządzenia 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 2009r. nr 226 poz. 1817) 
 
7. ZASADY SKŁADNIA OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE 
(KONSORCJUM) 
 
1)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Oryginał 
pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie winna być załączona do oferty. 
2)  W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy 
tworzący konsorcjum mogą zostać zobowiązani, najpóźniej przed podpisaniem umowy na 
wykonanie zamówienia do przedłożenia umowy konsorcjum. 
3)Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną  
za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu 
cywilnego. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie 
zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.  

 
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI  
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Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie  
i skierowane na adres: 
Oświata Miejska 05-400 Otwock ul Andriollego 76  fax  22 788-94-37 lub 

e-mail              r_trzaskowska@o2.pl 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.  
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie, faksem,elektronicznie oraz 
poprzez zamieszczenie wymaganych informacji na stronie internetowej www.oswiata-otwock.pl 
 
1)Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez 
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią 
pisma. 
 
2)Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji. 
Dokonane zmiany Zamawiający umieści na w/w stronie internetowej. Zmiany staną się 
integralną częścią niniejszej SIWZ i będą dla Wykonawców wiążące. W przypadku zmiany treści 
SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, jeżeli Zamawiający uzna, że jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie tych zmian, przedłuży termin składania ofert, zamieszczając 
tą informację na stronie internetowej 
 
3)Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Koordynator projektu Aurelia Trzaskowska 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie 
Zamawiającego: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, 05-400 Otwock lub pobrać ze 
strony internetowej www.oswiata-otwock.pl.  
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 

Wadium nie jest wymagane 
 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
 
 
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pismem czytelnym. Treść oferty musi 

odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4. Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób 

uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie. 
5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
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7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez zamawiającego wzorcami-załącznikami a szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane. 

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

9. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, 
muszą być oznaczone i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą  
w sposób trwały.  

10. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub 
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.   

11. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
Kopertę należy opisać następująco: 

„Oferta w postępowaniu na: Realizację Projektu nr POKL.09.01.02-14-   
388/11 pt. „   Szanse edukacyjne uczniów klas I –III 

          
 Nie otwierać przed dniem 26 marca 2012  godz. 9:00” 
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres Wykonawcy oraz  
nr telefonu. 

12. Jeżeli oferta zostanie oznakowana w inny niż opisano powyżej sposób, Zamawiający 
nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub 
przypadkowe otwarcie oferty. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu  
do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana 
oferta z dopiskiem: “ZMIANA”. 

14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne 
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
 

 

 

 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 26 
marca 2012r  godz. 9:00 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez 
otwierania.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data 
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 
czy kurierską. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego dnia 26 marca 2012r  godz.9:05 

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania w sposób określony  
w ustawie Pzp. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, 

Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 
 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
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1. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę w Formularzu Oferty jest ceną 
zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, podana następująco: 
cena brutto (w tym stawka VAT lub wszystkie inne  formy podatku np. ZUS)  

2. W Formularzu Oferty Wykonawca określa cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu 
zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownym. 

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto (z VAT i innymi podatkami) 
obejmująca całość przedmiotu zamówienia. 

4. W Formularzu Oferty cena winna być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku  
5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 późn. zm.). 
6. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny wartość VAT i inne podatki, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą 
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji 
przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji za wyjątkiem ustawowej 
zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 

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

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 
znaczeniem: Cena ofertowa brutto – 100% - za realizację całego zamówienia. 
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania z najniższą ceną  
(z zastrzeżeniem art.90 ustawy pzp) zostanie wybrana przez zamawiającego. 

2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
ofercie pierwszej. 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, 

którego ofertę  wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o 

których mowa również na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
określonym w Art. 94 Pzp. 

4. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

 
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane 
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17. WARUNKI UMOWY 
 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, których interes prawny  
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  
w Dziale VI ustawy Pzp.(odwołanie, skarga do sądu). Zgodnie z art. 180 ust 2 Prawo zamówień 
Publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
- odrzucenia oferty odwołującego. 

 
19. INFORMACJE DOTYCZĄCE ART. 36 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 
 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznych.   
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Zasady udostępniania dokumentów. 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
- zamawiający wyznacza termin i miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
- zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności zostaną udostępnione dokumenty, 
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin 
jego urzędowania. 
 
W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 

                    Załącznik nr 1 

 
Wykaz specjalistów do przetargu nieograniczonego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt pt.: „Szanse edukacyjne uczniów klas I –III szkół 

podstawowych gminy Otwock” 
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dot. Projektu nr POKL.09.01.02-14-388/11 pt. „ Szanse edukacyjne uczniów klas I –III 
         szkół podstawowych gminy Otwock” 
        Czas realizacji projektu 1.04.2012 – 31.03.2013 
 
 

L.p. Rodzaj zajęć Liczba specjalistów Liczba godzin 
zajęć 

1. Terapia pedagogiczna w 

zakresie specyficznych 

trudności w nauce –dyslekcja 

(grupy 3-5 uczniów) 

 

 

11 

 

 

972 

 

2. Terapia pedagogiczna dla 

dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych-dyskalkulia 

 

 

10 

 

 

648 

 

3. 

 

Terapia logopedyczna 

 

 

17 

 

1590 

4. Zajęcia socjoterapeutyczne i  

psychoedukacyjne 

(2 os.prowadzące gr.10uczn.) 

 

12 

 

420 

 

5. 

 

 

Gimnastyka korekcyjna 

 

13 

 

1125 

6. Specjalistyczne zajęcia 

terapeutyczne dla uczniów 

niepełnosprawnych 

 

8 

 

420 

7. Specjalistyczne zajęcia 

terapeutyczne – indywidualny 

trening psychologiczny 

 

 

7 

 

 

360 

8. Zajęcia rozwijające zdolności i 

zainteresowania 

matematyczno -przyrodn. 

 

 

10 

 

 

 

540 

9. Zajęcia rozwijające zdolności i 

zainteresowania plastyczne 

 

 

7 

 

330 

10. 

 

Zajęcia rozwijające zdolności i 

zainteresowania muzyczne 

 

 

5 

 

270 

 

Ustalenia ilości uczniów i harmonogramy zajęć zgodnie z sugestiami dyrektorów placówek – 

 z wyłączeniem poz. 1 i 4 warunki ustalone w projekcie. 

 

  Załącznik  nr 2 
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Zestawienie uczestników Projektu nr POKL.09.01.02-14-388/11 pt. 

„ Szanse edukacyjne uczniów klas I –III 

szkół podstawowych gminy Otwock” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt pt.: „Szanse edukacyjne uczniów klas I –III szkół 

podstawowych gminy Otwock” 
 

Szkoła Podstawowa nr 12 

 
      

1.DYSLEKCJA       

ILOŚĆ UCZN.       30  

ILOŚĆ GODZIN    180 

2.DYSKALKULIA     

ILOŚĆ UCZN.       18  

ILOŚĆ GODZIN    108 

3.T. LOGOPEDYCZNA    

ILOŚĆ UCZN.     32  

  ILOŚĆ GODZIN    240 

4.ZAJ. PSYCHOTERAPEUT.    

ILOŚĆ UCZN.       30  

  ILOŚĆ GODZIN    90 

5.GIMN. KOREKCYJNA    

ILOŚĆ UCZN.      30  

  ILOŚĆ GODZIN    150 

6.SPEC.ZAJ.TERAPEUT.-NIPEŁNOS.   

ILOŚĆ UCZN.       5  

  ILOŚĆ GODZIN    150 

7.INDYWID. TRENING PSYCHOLOG.   

ILOŚĆ UCZN.      4  

  ILOŚĆ GODZIN    120 

8.MATEM. -PRZYRODN.    

ILOŚĆ UCZN.      30  

  ILOŚĆ GODZIN    120 

9.Plastyczne     

ILOŚĆ UCZN.      0  

  ILOŚĆ GODZIN    0 

10.Muzyczne     

ILOŚĆ UCZN.      0  
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  ILOŚĆ GODZIN    0 

OGÓŁEM   179 1158 
Uwaga : poz. 1 grupy 3-5 uczniów 

                poz. 4 grupy 10 osobowe – każdą grupę prowadzi 2 specjalistów 

 

 

 

Zestawienie uczestników Projektu nr POKL.09.01.02-14-388/11 pt. 

„ Szanse edukacyjne uczniów klas I –III 

szkół podstawowych gminy Otwock” 

Szkoła Podstawowa nr 9 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt pt.: „Szanse edukacyjne uczniów klas I –III szkół 

podstawowych gminy Otwock” 

 
      

1.DYSLEKCJA       

ILOŚĆ UCZN.       15  

ILOŚĆ GODZIN    90 

2.DYSKALKULIA     

ILOŚĆ UCZN.       6  

ILOŚĆ GODZIN    36 

3.T. LOGOPEDYCZNA    

ILOŚĆ UCZN.     15  

  ILOŚĆ GODZIN    120 

4.ZAJ. PSYCHOTERAPEUT.    

ILOŚĆ UCZN.       10  

  ILOŚĆ GODZIN    30 

5.GIMN. KOREKCYJNA    

ILOŚĆ UCZN.      15  

  ILOŚĆ GODZIN    75 

6.SPEC.ZAJ.TERAPEUT.-NIPEŁNOS.   

ILOŚĆ UCZN.       1  

  ILOŚĆ GODZIN    30 

7.INDYWID. TRENING PSYCHOLOG.   

ILOŚĆ UCZN.      1  

  ILOŚĆ GODZIN    30 

8.MATEM. -PRZYRODN.    

ILOŚĆ UCZN.      10  
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  ILOŚĆ GODZIN    30 

9.Plastyczne     

ILOŚĆ UCZN.      10  

  ILOŚĆ GODZIN    30 

10.Muzyczne     

ILOŚĆ UCZN.      10  

  ILOŚĆ GODZIN    30 

OGÓŁEM   93 501 
 

Uwaga : poz. 1 grupy 3-5 uczniów 

                poz. 4 grupy 10 osobowe – każdą grupę prowadzi 2 specjalistów 

 

 

 

Zestawienie uczestników Projektu nr POKL.09.01.02-14-388/11 pt. 

„ Szanse edukacyjne uczniów klas I –III 

szkół podstawowych gminy Otwock” 

Szkoła Podstawowa nr 8 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt pt.: „Szanse edukacyjne uczniów klas I –III szkół 

podstawowych gminy Otwock” 

 
      

1.DYSLEKCJA       

ILOŚĆ UCZN.       15  

ILOŚĆ GODZIN    90 

2.DYSKALKULIA     

ILOŚĆ UCZN.       6  

ILOŚĆ GODZIN    36 

3.T. LOGOPEDYCZNA    

ILOŚĆ UCZN.     26  

  ILOŚĆ GODZIN    195 

4.ZAJ. PSYCHOTERAPEUT.    

ILOŚĆ UCZN.       10  

  ILOŚĆ GODZIN    30 

5.GIMN. KOREKCYJNA    

ILOŚĆ UCZN.      30  

  ILOŚĆ GODZIN    150 

6.SPEC.ZAJ.TERAPEUT.-NIPEŁNOS.   
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ILOŚĆ UCZN.       1  

  ILOŚĆ GODZIN    30 

7.INDYWID. TRENING PSYCHOLOG.   

ILOŚĆ UCZN.      1  

  ILOŚĆ GODZIN    30 

8.MATEM. -PRZYRODN.    

ILOŚĆ UCZN.      6  

  ILOŚĆ GODZIN    30 

9.Plastyczne     

ILOŚĆ UCZN.      10  

  ILOŚĆ GODZIN    30 

10.Muzyczne     

ILOŚĆ UCZN.      25  

  ILOŚĆ GODZIN    60 

OGÓŁEM   130 681 
 

Uwaga : poz. 1 grupy 3-5 uczniów 

                poz. 4 grupy 10 osobowe – każdą grupę prowadzi 2 specjalistów 

 

 

 

 

Zestawienie uczestników Projektu nr POKL.09.01.02-14-388/11 pt. 

„ Szanse edukacyjne uczniów klas I –III 

szkół podstawowych gminy Otwock” 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt pt.: „Szanse edukacyjne uczniów klas I –III szkół 

podstawowych gminy Otwock” 
 

      

1.DYSLEKCJA       

ILOŚĆ UCZN.       42  

ILOŚĆ GODZIN    252 

2.DYSKALKULIA     

ILOŚĆ UCZN.       30  

ILOŚĆ GODZIN    180 

3.T. LOGOPEDYCZNA    

ILOŚĆ UCZN.     52  
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  ILOŚĆ GODZIN    390 

4.ZAJ. PSYCHOTERAPEUT.    

ILOŚĆ UCZN.       30  

  ILOŚĆ GODZIN    90 

5.GIMN. KOREKCYJNA    

ILOŚĆ UCZN.      60  

  ILOŚĆ GODZIN    300 

6.SPEC.ZAJ.TERAPEUT.-NIPEŁNOS.   

ILOŚĆ UCZN.       1  

  ILOŚĆ GODZIN    30 

7.INDYWID. TRENING PSYCHOLOG.   

ILOŚĆ UCZN.      2  

  ILOŚĆ GODZIN    60 

8.MATEM. -PRZYRODN.    

ILOŚĆ UCZN.      50  

  ILOŚĆ GODZIN    180 

9.Plastyczne     

ILOŚĆ UCZN.      36  

  ILOŚĆ GODZIN    120 

10.Muzyczne     

ILOŚĆ UCZN.    27  

  ILOŚĆ GODZIN    60 

      

o g ó ł e m   330 1662 

      

Uwaga : poz. 1 grupy 3-5 uczniów 

                poz. 4 grupy 10 osobowe – każdą grupę prowadzi 2 specjalistów 

 

 

Zestawienie uczestników Projektu nr POKL.09.01.02-14-388/11 pt. 

„ Szanse edukacyjne uczniów klas I –III 

szkół podstawowych gminy Otwock” 

Szkoła Podstawowa nr 5 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt pt.: „Szanse edukacyjne uczniów klas I –III szkół 

podstawowych gminy Otwock” 
 

      

1.DYSLEKCJA       

ILOŚĆ UCZN.       30  
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ILOŚĆ GODZIN    180 

2.DYSKALKULIA     

ILOŚĆ UCZN.       30  

ILOŚĆ GODZIN    180 

3.T. LOGOPEDYCZNA    

ILOŚĆ UCZN.     50  

  ILOŚĆ GODZIN    375 

4.ZAJ. PSYCHOTERAPEUT.    

ILOŚĆ UCZN.       30  

  ILOŚĆ GODZIN    90 

5.GIMN. KOREKCYJNA    

ILOŚĆ UCZN.      60  

  ILOŚĆ GODZIN    300 

6.SPEC.ZAJ.TERAPEUT.-NIPEŁNOS.   

ILOŚĆ UCZN.       4  

  ILOŚĆ GODZIN    120 

7.INDYWID. TRENING PSYCHOLOG.   

ILOŚĆ UCZN.      2  

  ILOŚĆ GODZIN    60 

8.MATEM. -PRZYRODN.    

ILOŚĆ UCZN.      30  

  ILOŚĆ GODZIN    120 

9.Plastyczne     

ILOŚĆ UCZN.      36  

  ILOŚĆ GODZIN    120 

10.Muzyczne     

ILOŚĆ UCZN.    27  

  ILOŚĆ GODZIN    60 

      

o g ó ł e m   299 1605 

      

Uwaga : poz. 1 grupy 3-5 uczniów 

                poz. 4 grupy 10 osobowe – każdą grupę prowadzi 2 specjalistów 

 

Zestawienie uczestników Projektu nr POKL.09.01.02-14-388/11 pt. 

„ Szanse edukacyjne uczniów klas I –III szkół podstawowych 

gminy Otwock” 

Szkoła Podstawowa nr 6 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
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oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt pt.: „Szanse edukacyjne uczniów klas I –III szkół 

podstawowych gminy Otwock” 
 

      

1.DYSLEKCJA       

ILOŚĆ UCZN.       30  

ILOŚĆ GODZIN    180 

2.DYSKALKULIA     

ILOŚĆ UCZN.       18  

ILOŚĆ GODZIN    108 

3.T. LOGOPEDYCZNA    

ILOŚĆ UCZN.     35  

  ILOŚĆ GODZIN    270 

4.ZAJ. PSYCHOTERAPEUT.    

ILOŚĆ UCZN.       30  

  ILOŚĆ GODZIN    90 

5.GIMN. KOREKCYJNA    

ILOŚĆ UCZN.      30  

  ILOŚĆ GODZIN    150 

6.SPEC.ZAJ.TERAPEUT.-NIPEŁNOS.   

ILOŚĆ UCZN.       2  

  ILOŚĆ GODZIN    60 

7.INDYWID. TRENING PSYCHOLOG.   

ILOŚĆ UCZN.      2  

  ILOŚĆ GODZIN    60 

8.MATEM. -PRZYRODN.    

ILOŚĆ UCZN.      20  

  ILOŚĆ GODZIN    60 

9.Plastyczne     

ILOŚĆ UCZN.      12  

  ILOŚĆ GODZIN    30 

10.Muzyczne     

ILOŚĆ UCZN.    25  

  ILOŚĆ GODZIN    60 

o g ó ł e m   204 1068 
Uwaga : poz. 1 grupy 3-5 uczniów 

                poz. 4 grupy 10 osobowe – każdą grupę prowadzi 2 specjalistów 
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  ………………………………. Złącznik nr 3 do SIWZ 

           /Miejscowość i data/      

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................... 

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

adres 

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

....................................................... tel …..............................................               tel. 

kom ................................................................ 

fax ..................................................................... e-mail ……………………………………………....... 

na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję. 

OFERTA PRZETARGOWA 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Oświaty Miejskiej w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

Realizację Projektu nr POKL.09.01.02-14-388/11 pt. „ Szanse edukacyjne uczniów 
klas I –III 
         szkół podstawowych gminy Otwock” 
        Czas realizacji projektu 1.04.2012 – 31.03.2013 
 
 

składamy niniejszą ofertę, oświadczając że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w 

SIWZ. 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze wszystkimi przedstawionymi przez nas 

dokumentami na niżej określonych warunkach dla: 

Część w SP nr  ……………….. ………………………Nazwa zajęć……………………………………. 

Cena brutto  za 1 godzinę wykonywania przedmiotu umowy: ............................ zł (słownie: 

.................................................................................................... złotych) stawka 

należnego podatku VAT …... % (jeżeli dotyczy) 

Cena brutto za …………… godzin  wykonywania przedmiotu zamówienia …........................... 

zł (słownie: .................................................................................................... złotych) 

stawka należnego podatku VAT …... % (jeżeli dotyczy). 

Część w SP nr………………………………………  nazwa zajęć………………………………………. 

Cena brutto  za 1 godzinę wykonywania przedmiotu umowy: ............ zł (słownie: 

.................................................................................................... złotych) stawka 

należnego podatku VAT …... % (jeżeli dotyczy) 

Cena za ……….. godzin  wykonywania przedmiotu zamówienia …........................... zł 

(słownie: ..............................................................  
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Część w SP nr……………………………………….  nazwa zajęć………………………………………. 

Cena brutto  za 1 godzinę wykonywania przedmiotu umowy: ............ zł (słownie: 

.................................................................................................... złotych) stawka 

należnego podatku VAT …... % (jeżeli dotyczy) 

Cena za ……….. godzin  wykonywania przedmiotu zamówienia …........................... zł 

(słownie: .................................................................................................... złotych) 

stawka należnego podatku VAT …... % (jeżeli dotyczy). 

...................................... złotych) stawka należnego podatku VAT …... % (jeżeli dotyczy). 

 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30.03.2013 r. 

3.   Warunki płatności. 

Akceptujemy, że rachunki będą płatne w terminie  14 (czternastu) dni od daty wpływu 

prawidłowo wystawionego rachunku do siedziby Zamawiającego: 

4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej oraz w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego; 

5. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń, 

2) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

 

Składam(y)* niniejszą Ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia .* 

Nie zamierzam(y)* powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

/ podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia*: 

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

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

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 (trzydzieści) dni, licząc od daty 

wyznaczonej na termin składania ofert . 

Ofertę niniejszą składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

- niepotrzebne należy skreślić. 

 

PODPIS(Y): 

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

 (data, miejscowość)         (podpisy) 
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6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 

-  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych 

w art. 22 ust. 1 Pzp. 

– Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp 

–  Oświadczenie – (dla osoby fizycznej) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 

-  oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, jeżeli ustawy  nakładają posiadania 

takich uprawnień przez osoby, które będą brały udział w postępowaniu, 

- Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatniego roku. 

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

− Dokument potwierdzający kwalifikacjie 

− Proponowany program zajęć 

− …................................................... 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko i imię, pieczęć wykonawcy/wykonawców 

 

 

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

/upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej/ 
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 Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

…………………………….. dnia…………………. 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

   (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

Oświadczam, że: 

 

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Realizację Projektu 
nr POKL.09.01.02-14-388/11 pt. „ Szanse edukacyjne uczniów klas I –III 
         szkół podstawowych gminy Otwock” 
        Czas realizacji projektu 1.04.2012 – 31.03.2013 spełniamy warunki udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na posiadania uprawnień do 

wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

1. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 
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2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

.................................., dnia .................... 

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

... 

    (podpis upełnomocnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 
  

 
 
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

 

…………………………….. dnia…………………. 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

   (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

 

Niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na: Realizację 
Projektu nr POKL.09.01.02-14-388/11 pt. „ Szanse edukacyjne uczniów klas I –III 
szkół podstawowych gminy Otwock” 
Czas realizacji projektu 1.04.2012 – 31.03.2013  
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nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 

 

 

 

 

 

.................................., dnia .................... 

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

... 

    (podpis upełnomocnionego 
   przedstawiciela Wykonawc 

 

 

 

 

         Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
  
 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Realizację Projektu nr 
POKL.09.01.02-14-388/11 pt. „ Szanse edukacyjne uczniów klas I –III 
szkół podstawowych gminy Otwock” 
Czas realizacji projektu 1.04.2012 – 31.03.2013  
 
 
 

Lp. Imię i 
nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe 
 (wykształcenie, ukończony kierunek studiów, 
specjalizacja , przygotowanie pedagogiczne itp) * 

Doświadczenie/ 
 stopień awansu 
zawodowego 

1    

2    

3    

  
 
...................................................., dnia .....................…………………………………….. 

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*)  wpisać kwalifikacje, jakie posiada wskazana osoba,  określone  w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 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. 
2009 r., Nr 50, poz. 400), **) wpisać odpowiednio ***) niepotrzebne skreślić 
Uwaga! 
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W przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia będących w zasobach 
innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten winien być 
złożony w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 
 

 

 

 

 

 

 Podpis………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU 

 

 

 

  Składając niniejszą ofertę, w imieniu reprezentowanego Wykonawcy oświadczam, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał 

należycie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Zamawiający 
Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 
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Oświadczamy, że wyżej wymienione usługi zostały zrealizowane należycie . 

 

 

 

 

 

 

...................................................., dnia .....................…………………………………….. 

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

       Załącznik nr 8 do SIWZ  

   WZÓR  UMOWY 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach. Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 

jakości usług edukacyjnych”, projekt pt.: „Szanse edukacyjne uczniów klas I –III szkół 

podstawowych gminy Otwock” 
 

 
dot. Projektu nr POKL.09.01.02-14-388/11 pt. „ Szanse edukacyjne uczniów klas I –III 
         szkół podstawowych gminy Otwock” 
        Czas realizacji projektu 1.04.2012 – 31.03.2013 
 

 

zawarta dnia .........................................2012 roku pomiędzy: Oświata Miejska w Otwocku ul. 

Andriollego 76 05-400 Otwock 

NIP 532-130-30-72 

REGON 012269299 

 

reprezentowanym przez: 
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a: 

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

zwanym dalej Wykonawcą 

zwanymi dalej indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego zorganizowanego zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający wybrał 

najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ i została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na 

rzecz Zamawiającego prowadzenie  zajęć z …………………….w szkole nr…………………… 

§ 2 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia  zajęć z …..................................  w następujących dniach i godzinach. 

2. Miejscem wykonywana przedmiotu umowy będzie …............................................. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a). przeprowadzenia zajęć w systemie lekcyjnym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  planu .W wyjątkowych przypadkach, 

wynikających z przyczyn losowych , dopuszcza się zmiany w planie  lekcyjnym, o których należy 

poinformować Dyrektora Szkoły w dniu poprzedzającym, dzień w którym mają nastąpić zmiany. 

b). dokonywania diagnozy przyrostu wiedzy uczniów i dokonywania ewaluacji prowadzonych 

zajęć w odniesieniu do założonych kryteriów sukcesu i przedstawiania informacji dotyczącej  w 

połowie projektu i na koniec projektu, 

c). sporządzenia wykazu przepracowanych godzin do listy płac, 

d). dokumentowania prowadzenia zajęć w dzienniku zajęć w tym sprawdzenia listy obecności. 

2.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za jakość jej wykonania, przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie oraz 

poleceniami Zamawiającego, Koordynatora Projektu w okresie wykonywania umowy. 

3.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z założeniami i wymogami projektu. 
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4.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i wyniki pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczestników zajęć. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Koordynatorem Projektu. 

6.Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w kontrolach projektu w ramach którego 

realizowany jest przedmiot umowy oraz do sporządzenia ewentualnych uzupełnień pokontrolnych, 

również po zakończeniu realizacji projektu i po zakończeniu okresu umowy. 

7.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania umowy. 

§ 4 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustala się od dnia podpisania umowy do  30.03.2013  r. 

§ 5 

PODWYKONAWCY 

UWAGA. Paragraf będzie zawarty w umowie w przypadku kiedy Wykonawca wskaże w ofercie, że 

zamierza  powierzyć część prac podwykonawcom. 

1.  Zakres usług podlegający wykonaniu przez podwykonawców określony jest w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej integralną część Umowy. 

2.  Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i 

zaniechania własne. 

3.  Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i terminowość usług objętych 

przedmiotem Umowy, a wykonywanych przez podwykonawców. 

4.Wykonawca zobowiązany jest powiadomić każdorazowo Zamawiającego o zawarciu umowy z 

podwykonawcą oraz przedstawić umowę wraz z załącznikami Zamawiającemu. 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania prac ustala się łączne  wynagrodzenie za całość wykonania 

zamówienia w kwocie brutto: ….....................  zł (słownie: …....................) brutto. Cena za 1 godz 

brutto……………zł 

2. Wykonawca zobowiązany jest przepracować ………….godzin. 

3. Wynagrodzenie miesięczne  obliczone będzie jako iloczyn ilości przeprowadzonych godzin 

dydaktycznych i ceny jednostkowej wynikającej z oferty wykonawcy tj.  …............ zł brutto 

(słownie: …..................................................), za każdą przeprowadzoną godzinę lekcyjną. 

4. Za wykonaną w ciągu każdego miesiąca pracę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące 

iloczyn stawki godzinowej wskazanej w pkt 1. niniejszego paragrafu oraz liczby godzin 
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przepracowanych w danym miesiącu. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy będzie iloczynem 

ilości rzeczywistych przepracowanych godzin i określonej przez Wykonawcę stawki godzinowej. 

5. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie rachunków wystawianych przez Wykonawcę 

na koniec każdego miesiąca kalendarzowego w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo 

wystawionego rachunku do siedziby Zamawiającego. 

6. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy pomocy 

podwykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  należne mu wynagrodzenie, o którym mowa w 

ust. 1  po okazaniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty Podwykonawcy wynagrodzenia  za 

wykonaną przez niego pracę.  

7. Wynagrodzenie będzie wypłacane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, 

pomniejszone o należną zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne i 

inne ewentualne obowiązkowe składki. 

8. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych na podstawie kart czasu pracy oraz dziennika zajęć. 

§7 

 

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

1. Strony  zastrzegają karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto należnego za dany 

miesiąc za każdy niewykonany lub nienależycie wykonany przez Wykonawcę obowiązek. 

2. Naliczone Wykonawcy kary umowne będą płatne w terminie 10 dni od daty otrzymania 

wezwania Wykonawcy. 

3. Za odstąpienie Wykonawcy od umowy 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust 1.  

4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy spowodowane wystąpieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od 

woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, któremu nie można było 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. 

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5.Kary umowne określone w Umowie Zamawiający ma prawo potrącić wykonawcy z należnego 

mu wynagrodzenia. 

§8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków: 
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a). Wykonawca nie rozpoczął w terminie wykonywania Umowy, bez uzasadnionej przyczyny oraz 

nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia usług, 

b). Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 

7 dni, 

c) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do zmiany sposobu wykonania 

Umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin, 

d) Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (art. 145 ust. 1 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych). 

2. Trzykrotne nałożenie na Wykonawcę kar umownych uważa się za szczególny 

i wystarczający powód do rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

3.Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia 

przyczyny uzasadniającej odstąpienie oraz powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia. 

§ 9 

ZAKRES ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, która może nastąpić w trybie 

przewidzianym przez Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z 

uwzględnieniem art. 144 ust. 1 PZP, w następującym zakresie: 

a) Zmiany terminu płatności z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym w szczególności 

w wyniku zadziałania okoliczności Siły Wyższej, 

b)  Wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy. 

2.Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczególności ich adresów, przedstawicieli 

Stron, innych osób wskazanych imiennie w Umowie, nie stanowią zmiany Umowy i będą 

dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia Strony, której zmiana dotyczy, złożonego na 

piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno zostać doręczone drugiej Stronie z 7 

dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia obowiązku powiadomienia drugiej Strony 

o zmianie, za skuteczne uznaje się czynności dokonane z uwzględnieniem dotychczasowych 

danych. 

 § 10 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są: 

2. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.  
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3. Oferta Wykonawcy . 

4. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA 
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