
                                                                        
 

          Lądek, dn. 19.09.2012r. 
 
 

S P E C Y F I K A C J A 
istotnych warunków zamówienia 

 na wykonanie  zadania pn. 
 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu 

dydaktycznego w klasach I-III w Gminie Lądek” 

 

 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. 

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

różnic w jakości usług edukacyjnych" 

                                                                Zamawiający: Gmina Lądek 
 

1. Informacja o Zamawiającym  
Zamawiającym jest:  

Gmina Lądek 

Regon: 311019361 

NIP: 667- 169-77-41 
tel:   63 276 35 12   fax.63 276 35 12                                                                                                                  
strona: bip.gmina-ladek.pl  e-mail: gmina@gmina-ladek.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

do wartości zamówień określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Podstawa 

prawna udzielenia zamówienia publicznego: - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 3) 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu 

dydaktycznego w klasach I-III w szkołach podstawowych w na terenie Gminy Lądek,  w ramach projektu 

systemowego „Indywidualizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie 

Lądek, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 Symbol CPV: 80.00.00.00-4,  Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci z klas I - III w 

okresie do 27 czerwca 2013 r. 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Lądku - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych  ryzykiem dysleksji 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek”  współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie 1- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 

zagrożonych  ryzykiem dysleksji zajęć 60 godzin po 45 minut w trakcie całego roku szkolnego (I semestr- 

30 godz., II semestr – 30 godz.) 

http://bip.gmina-ladek.pl/


                                                                        
 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena  

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Lądku - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie 2- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym 

uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych (np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych) zajęć 

60 godzin po 45 minut w trakcie całego roku szkolnego (I semestr- 30 godz., II semestr – 30 godz.) 

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

CZĘŚĆ Nr:3  NAZWA: Szkoła Podstawowa w Lądku - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie 3- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 60 godzin po 

45 minut (po 30 godzin w 2012r i 2013r) 

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

CZĘŚĆ Nr:4  NAZWA: Szkoła Podstawowa w Lądku -  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami 

rozwoju mowy 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie 4- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- razem 35 godzin po 60 

minut(15 w 2012r i 20 w 2013 r, 2 grupy) 



                                                                        
 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

CZĘŚĆ Nr:5  NAZWA: Szkoła Podstawowa w Lądku - Zajęcia z psychologiem dla 13 ucz. z 

problemami komunikacji społecznej 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie 5- Zajęcia z psychologiem dla 13 ucz. z problemami komunikacji społecznej - 35 godzin po 60 

minut(15 w 2012r i 20 w 2013 r) 

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

CZĘŚĆ Nr:6  NAZWA: Szkoła Podstawowa w Ciążeniu - Zajęcia dla dzieci za specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysekcji 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie 6-  Zajęcia dla dzieci za specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysekcji 100 godzin po 45 minut   

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

 

CZĘŚĆ Nr:7  NAZWA: Szkoła Podstawowa w Ciążeniu - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności matematycznych 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie 7- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 50 godzin po 

45 

 



                                                                        
 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

CZĘŚĆ Nr:8  NAZWA: Szkoła Podstawowa w Ciążeniu - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie 8- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- 70 godzin po 60 minut 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

CZĘŚĆ Nr:9  NAZWA: Szkoła Podstawowa w Ciążeniu – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 

szczególni uzdolnionych  

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie 9- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególni uzdolnionych – zajęcia artystyczne- 

50 godzin po 45 minut- 2 grupy 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

CZĘŚĆ Nr:10  NAZWA: Szkoła Podstawowa w Ratyniu - Zajęcia logopedyczne  

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie10 - Zajęcia logopedyczne (2 grupy po 30 godzin- 60 minut w ciągu roku szkolnego- razem 60 

godzin 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 



                                                                        
 

CZĘŚĆ Nr:11  NAZWA: Szkoła Podstawowa w Ratyniu – Zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem 

dysleksji  

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie11 - Zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 grupy po 30 godzin po 45 minut każde 

w ciągu roku szkolnego, razem  60 godzin 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

CZĘŚĆ Nr:12  NAZWA: Szkoła Podstawowa w Ratyniu - Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami 

postawy  

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie12 - Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (1 grupa- 30 godzin po 45 min. ) 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

CZĘŚĆ Nr:13  NAZWA: Szkoła Podstawowa w Ratyniu – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności matematycznych  

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie13 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa – 30 

godzin po 45 minut w ciągu roku szkolnego) 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

CZĘŚĆ Nr: 14  NAZWA: Szkoła Podstawowa w Ratyniu – Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych 

ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu pt. „Indywidualizacja 

procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 



                                                                        
 

 

 

 

 uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zadanie14 - Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych (1 grupa – 30 godzin po 45 minut w ciągu roku 

szkolnego) 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

 

3.1.  Do oferty należy załączyć kalkulację oferty, sporządzoną na zał. Nr 1 do SIWZ 

3.2.     Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dodatkowych zostanie sporządzony po wyłonieniu 

Wykonawcy w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych szkół. 

3.3.  Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

3.4.  Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie będzie realizowane do dnia 27.06.2013 r. 

 

5. Wymagania szczegółowe przedmiotu zamówienia: 

5.1. Czas trwania jednej godziny zajęć wynosi: 

- godzinę zegarową (60 minut) w przypadku zajęć specjalistycznych, wymienionych w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad organizacji pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228 poz. 

1487 z późn. zm.), 

- godzinę lekcyjną (45 minut) w przypadku zajęć dydaktyczno - wyrównawczych wymienionych w w/w 

Rozporządzeniu oraz zajęć pozostałych, które nie zostały wskazane w powyższym akcie prawnym. 

5.2. Kwalifikacje nauczycieli/instruktorów: wykształcenie wyższe z przygotowaniem 

pedagogicznym,specjalność zależna od charakteru prowadzonych zajęć zgodna z wymogami prawa 

oświatowego. 

5.3. Do obowiązków prowadzących zajęcia dodatkowe będzie należało: 

a. opracowanie programów zajęć dodatkowych zapewniających uczniowi zindywidualizowaną 

pomoc, w zależności od potrzeb zdiagnozowanych przez szkołę, 

b. prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora Szkolnego 

(dyrektora szkoły) i zatwierdzonym przez Koordynatora Projektu, dokładając wszelkich starań do 

ich prawidłowej realizacji, 

c. racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 

dydaktycznych, 

d. przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie testów sprawdzających/diagnostycznych 

zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, 

e. przygotowywanie opinii/ sprawozdań o postępach uczniów i przedkładanie jej wychowawcom 

klas i Koordynatorowi Szkolnemu, 

f. systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, 

list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach, 

g. prowadzenie kart pracy (zał. nr 1 do umowy) celem rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć 

dodatkowych i przedkładanie ich Koordynatorowi Szkolnemu wraz z rachunkiem/fakturą oraz 

protokołem odbioru usług edukacyjnych (zał. nr 2 do umowy), 

h. sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na koniec roku 2012 i na 

zakończenie zajęć w roku szkolnym 2012/2013 i przekazanie Koordynatorowi Szkolnemu, 

i. realizowanie zasady równości płci w odniesieniu do tematyki zajęć i grupy uczniów,  

j.  poddawanie się kontroli osób do tego upoważnionych 

5.5. Zamawiający zakupi pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach środków 

zaplanowanych w budżecie projektu. 

 



                                                                        
 

 

6. Wszystkie załączniki od nr 1 do nr 4, do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część. 

 

7. Oferty częściowe 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 14 części 

 

8. Oferty wspólne 

8.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum). 

8.2.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 

występujących wspólnie. 

8.3. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich 

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 

określać zakres umocowania. 

8.4.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem 

konsorcjum). 

8.5.Wypełniając Formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w 

miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników 

konsorcjum, a nie tylko lidera konsorcjum. 

 

9. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

10. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

11. Termin realizacji zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie 27 czerwiec 2013 r. 

 

12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

12.1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

- za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnego odpisu 

z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 

24 ust. 1 pkt 2 Ustawy; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

podstawie oświadczenia Wykonawcy - załącznik Nr 4 do SIWZ. 

12.2.Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

- Dysponowanie przy realizacji osobami, które posiadają: wykształcenie wyższe z przygotowaniem 

pedagogicznym na poziomie nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, kwalifikacje do 

przeprowadzenia zajęć wskazanych w danej części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę.                     

Za spełnienie powyższego warunku zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie 

- załącznik Nr 3 do SIWZ; 

12.3.Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku 

zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie - załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena 

spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o 

wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty 

12.4.Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 



                                                                        
 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał znajomość specyfiki pracy, potrzeb i problemów 

środowiska szkolnego, w którym będzie realizował przedmiot umowy. Zamawiający oceni spełnienie 

powyższego warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia. Opis sposobu 

dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku zamawiający uzna 

pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie -załącznik Nr 3 do SIWZ. 

12.5..Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

- Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą 

spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty Opis 

sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku zamawiający 

uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie -załącznik Nr 3 do SIWZ. 

Uwagi: 

 W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, 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. 

 W przypadku wykazywania spełniania warunku udziału w postępowaniu poprzez odwoływanie 

się do potencjału podmiotów trzecich w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia, 

Wykonawca winien wykazać, że podmiot taki, uczestniczył będzie w realizacji części zamówienia 

(podwykonawstwo). 

 

13. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
13.1.Dokumenty i oświadczenia wymagane w przedmiotowym postępowaniu: 

1) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. Nr 1 do 

SIWZ, 

2) Wzór umowy potwierdzony na ostatniej stronie przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy- zał. Nr 2 do SIWZ,  

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 Ustawy - zał. Nr 3 do 

SIWZ, 

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 Ustawy wystawiony 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 - zał. Nr 4 do SIWZ, 

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

osób realizujących zajęcia dodatkowe,  

6) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  

Wszystkie kserokopie powinny być poświadczone przez wykonawcę tj. posiadać adnotację „za zgodność z 

oryginałem”, datę i podpis wykonawcy 

Wykonawca wraz z ofertą składa wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające 

spełnianie wszystkich warunków udziału w niniejszym postepowaniu.  

 

13.2.Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 



                                                                        
 

13.3.Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy: 

Dokument (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 

 

 

Uwagi: 

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

Wykonawcę. 

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) 

oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 

226, poz. 1817) , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów 

są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

 

14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
15.1.Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować 

na adres korespondencyjny:  Urząd Gminy Lądek, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek  

15.2.Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji dotyczących postępowania, pisemnie e-mailem gmina@gmina-ladek.pl lub faksem na nr 

63 276 35 12 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem e-maila lub faksu, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

 

 

15.Opis udzielania wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacja 

dotycząca zwołania zebrania z Wykonawcami 
16.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. 

16.2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

16.3. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację, 

w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania, a także zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

16.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną w ten 

sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. 

16.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych 

wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

16.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

W sprawach formalnych i dot. przedmiotu zamówienia: Anna Grzelczak, email: anna.grzelczak@gmina-

ladek.pl tel. 63 276 30 90 

 

17. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu 

składania ofert. 

mailto:gmina@gmina-ladek.pl


                                                                        
 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin z tym, że 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

18. Opis sposobu przygotowania oferty 

18.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu Oferta, poprzez wykorzystanie załącznika nr 

1.  

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

18.3.Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

 musi być sporządzona w języku polskim (art. 9 ust. 2 Ustawy), z zachowaniem formy pisemnej, 

 musi być złożona na piśmie, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem 

lub piórem, 

 - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być podpisane lub parafowane przez 

 osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy, formularz oferty i wszystkie załączniki muszą być podpisane 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby 

podpisującej, 

 wszelkie poprawki, zmiany (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane przez 

Wykonawcę, 

 treść wszystkich załączników musi być zgodna z treścią wzorów stanowiących załączniki do 

SIWZ, 

 dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych na każdej 

stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) niewymienione(ą) w 

dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, 

 dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę, 

 strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane oraz połączone w sposób trwały, 

 oferta powinna posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy lub podania imienia, 

nazwiska i adresu. 

18.4.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie 

za zgodność z oryginałem kopii. 

18.5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /spółki cywilne, 

konsorcja/ Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować 

zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy 

wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. 

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /w zamkniętej kopercie/ 

zaadresowanym do Zamawiającego z napisem: OFERTA na Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w 

ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół 

Podstawowych w Gminie Lądek współfinansowane z EFS POKL. CZĘŚĆ ……….. Zajęcia 

dodatkowe w Szkole Podstawowej w ………………………. . nie otwierać przed ……………..2011r. 
Uwagi: 

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą 

być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "INFORMACJE 

STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 ze zm.)" i dołączone odrębnie do oferty. 

 



                                                                        
 

19.Zmiana i wycofanie oferty 

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

o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla 

złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie 

„ZMIANA"/„WYCOFANIE". W kopercie musi być zamieszczone: 

- oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty, 

- upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa 

sam Wykonawca. 

 

20.Miejsce oraz  termin składania  i  otwarcia  ofert. 

20.1. Oferty można składać osobiście  lub przesłać  pocztą za potwierdzeniem odbioru  na adres 

Zamawiającego. W takim przypadku   za termin  złożenia oferty  uznaje się datę i godzinę potwierdzenia 

odbioru przesyłki przez  Zamawiającego.  

 20.2.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

28.09.2012r , do godz. 10
00 

 20.3. Ofercie zostanie nadany kolejny numer oraz data i godzina przyjęcia oferty,  

20. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę wyłącznie przed 

terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu  Zamawiający otrzyma 

pisemne  powiadomienie o wprowadzeniu zmian  lub wycofaniu oferty. Powiadomienie  to musi być  

oznaczone „zmiana” lub „wycofanie”  

20.5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się nie zwłocznie bez otwierania.  

20. 6. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych  naruszonych  

lub nie zaklejonych  będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcą. 

 20,7. Przy składaniu oferty na prośbę  Wykonawcy zostanie wydane potwierdzenie złożenia. 

 20.8. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 28.09.2012r , o  siedzibie Zamawiającego 62-406 Lądek, ul. Rynek 

26, godz. 14.00.  

 

20.9.. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w kolejności ich wpływu. Przed przystąpieniem do otwarcia 

ofert, komisja wraz z obecnymi wykonawcami stwierdzi  nienaruszalność kopert. Zamawiający poda 

wykonawcą  informacje  wg. formularza -załącznik nr 1 do SIWZ 

 -  imię i nazwisko, nazwę oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

-  cenę oferty, 

20.10.Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w Ustawie 

Prawo zamówień publicznych. 

20.11.W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

20.12. Informacje te zostaną odnotowane w  protokole postępowania. 

20.13. Protokół z otwarcia  może zostać  przesłany wykonawcą, którzy nie  byli na otwarciu ofert na ich 

pisemny wniosek. 

20.14. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli występują okoliczności 

zawarte w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

21. Opis sposobu obliczenia ceny 

Cenę oferty należy policzyć przy zachowaniu następujących założeń: 

Cena, musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją danego zadania, koszty wynikające wprost ze 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikające ze wzoru umowy załączonego do SIWZ a 

także ewentualne koszty pracodawcy. 

Cenę oferty, określoną w formularzu ofertowym jako stawkę za 1 godzinę, należy podać jako cenę brutto, 

z wyszczególnieniem stawki należnego podatku VAT (jeżeli dotyczy). Cena powinna być podana cyfrowo 

i słownie - wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Cenę 

należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Podana w ofercie Wykonawcy stawka wynagrodzenia za 1 godzinę będzie obowiązywać przez cały okres 

trwania umowy. 

 

22. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 



                                                                        
 

 

23. Informacje dotyczące rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich. 

 

24. Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

 

25. Odrzucenie oferty, wykluczenie z postępowania  

 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
-  jest niezgodna z Ustawą; 

-  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt. 3 Ustawy; 

-  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną złożona na wskazaną część przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na jej sfinansowanie, chyba że Zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

-  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

- 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 Ustawy; 

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 

Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od Wykonawcy nie podlegającego 

wykluczeniu; 

-  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie. 

 

26. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej 

oferty w celu zawarcia umowy 

27.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przekazane za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną albo w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób. 

27.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w 

terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: została złożona tylko jedna oferta, nie 

odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

27.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

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

art. 93 ust. 1. 

27.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 

będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

Umowa regulująca współpracę podmiotów o których mowa wyżej powinna zawierać m.in.: 

 - określenie wspólnego celu; 

 - oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej; 

 - wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację  

na zewnątrz (pełnomocnika); 

 - oznaczenie czasu trwania umowy; 

 - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 



                                                                        
 

27. Wadium  
Nie dotyczy 

28. Zabezpieczenie 

Nie dotyczy 

29. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

30. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zwieranej umowy 

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez 

Zamawiającego, stanowią integralną część umowy. 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik Nr 2 do 

SIWZ - wzór umowy. 

 

35. Załączniki 
- Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy 

- Załącznik Nr 2 do SIWZ - wzór umowy 

- Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy 

- Załącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
 

Załącznik  Nr 1 do SIWZ.     

  

 
OFERTA 

 
 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w 

ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół 

Podstawowych w Gminie Lądek” 

 

 

 

Dane Wnioskodawcy 

Nazwa………………………………………………. 

Adres  ………………………………………………. 

NIP …………………………………………………. 

Regon ………………………………………………. 

Tel/fax ……………………………………………… 

e-mail ……………………………………………….. 

Strona www ………………………………………... 

 

Dane zamawiającego 
Gmina Lądek 

Ul. Rynek 26, 62-406 Lądek 

Regon:311019361 NIP: 667-169-77-41 

Tel/fax: 63 276 35 12 

e-mail: gmina@gmina-ladek.pl 

 

oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

CZĘŚĆ Nr.................., 

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej 

................................................................. ........................... 
(wpisać: siedzibę szkoły – nazwę miejscowości) 

 

Zajęcia.................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 
(wpisać rodzaj zajęć dodatkowych) 

Oferuję/emy wykonanie usługi, objętej przetargiem za cenę: 
1. Cena oferty: 

cena oferty brutto za ww. część  wynosi 

….............................................................................................................zł 

słownie 

…............................................................................................................................ ...............................................zł 

mailto:gmina@gmina-ladek.pl


                                                                        
 

powyższa kwota wynika z następującego wyliczenia: 

stawka godzinowa...................zł  x  ilość godzin ….........................= kwota …..................................zł 

brutto 

 
 
1. Oferta złożona została na .................. stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr ...................  

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam//liśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnoszę/simy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam/my informacje konieczne i niezbędne do 
przygotowania oferty. 

3.Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/my się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego. 

4.Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ą/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 

dni od dnia wyznaczonego do składania ofert. 

5.Oświadczam/y, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przeze mnie/przez nas 
zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na 
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6.Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji, warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu 
zamówienia, wymogami Zamawiającego, oświadczam/y, że:zamówienie zrealizuję/my w terminie: do 
dnia 27.06.2013 r. 

7.Oświadczam/y, że: 

a) nie przewiduję/my zlecenia usług podwykonawcy i całe zamówienie wykonam/y siłami własnymi*, 

b) przewiduję/my zlecenie podwykonawcy następujących usług*: 

( * należy wybrać dany wariant i niepotrzebne skreślić) 

 

 

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję: 

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

numer  telefonu:……………….., numer  faksu: ………………………………. 

e-mail ………………………………….. 
Oświadczamy, że  wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za złożenie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada 

zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego) 

 



                                                                        
 

9.Integralną część niniejszej oferty stanowią Załączniki i następujące dokumenty: 

1. ........................................................  

2. ………………………………….….. 

3. …………………………………..…. 

4. …………………………………..…. 

5. …………………………………....... 

6.    ………………………………………. 

 

 

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

      /data, miejscowość/                                     podpis i pieczęć wykonawcy 

 

 

Uwaga: W przypadku nie wykreślenia w pkt 5 tekstu oznaczonego /* oraz braku opisu części 

zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę (tabela) - Zamawiający 

przyjmuje, że wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
 

        Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Projekt 

UMOWA………….NR………. 

zawarta w dniu ................................. r. w  Gminie  Lądek pomiędzy: 

…………………………………………………..…….. 

reprezentowaną przez……………………………… -  zwanym dalej „Zamawiającym" a 

Panią/ Panem ........................................................... ……… 

zam.  ........................................................................ PESEL……………………NIP………………… 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" 

reprezentowanym przez:  ...................................................................................................................  

       §1                                                                                                                                                                      

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz na podstawie 

oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi 

edukacyjnej w formie prowadzenia zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu 

dydaktycznego w klasach I - III szkół podstawowych w Gminie Lądek w ramach realizacji projektu 

systemowego pt. „Indywidualizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych                  

w Gminie Lądek 

2. Projekt pt. „Indywidualizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie 

Lądek” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                 

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

w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 

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

usług edukacyjnych. 

§ 2 

Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i możliwości 

konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać przedmiot 

umowy na warunkach określonych w umowie. 
 

§ 3 
Umowa zostaje zawarta na czas  od dnia zawarcia umowy do ..................................  

 

§ 4 
1.Zajęcia zostaną przeprowadzone w terminach określonych szczegółowo przez 

Zamawiającego w harmonogramie zajęć dodatkowych. 

2. Termin przeprowadzenia zajęć do………………………………………………………………...... 

3. Liczba godzin zajęć ………………………………….…………………… 

4.Czas trwania jednej godziny zajęć wynosi………………………………………..  

5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w trakcie trwania zajęć. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego przygotowania i przeprowadzenia zajęć poprzez 

realizację celów projektu, w szczególności do jego obowiązków należy: 

1) opracowanie programów zajęć dodatkowych zapewniających uczniowi zindywidualizowaną 

pomoc, w zależności od potrzeb zdiagnozowanych przez szkołę, 

2) prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora Szkolnego, 

3) racjonalne i efektywne korzystanie z zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów 

dydaktycznych, 



                                                                        
 

4) przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie testów sprawdzających / 

diagnostycznych, 

5) przygotowywanie opinii o postępach uczniów i przedkładanie jej wychowawcom klas i 

Koordynatorowi Szkolnemu, 

6) systematyczne i prawidłowe dokumentowanie zajęć, w tym prowadzenie dzienników zajęć, 

list obecności oraz ustalanie frekwencji uczniów na zajęciach, 

7) prowadzenie kart pracy (zał. nr 1 do umowy .............. ) celem rozliczenia zrealizowanych godzin 

zajęć dodatkowych i przedkładanie ich Koordynatorowi Szkolnemu wraz z protokołem odbioru usług 

edukacyjnych (zał. nr 2 do umowy  ................................. ) oraz z rachunkiem / fakturą w terminach 

ustalonych przez Koordynatora Projektu, 

8) sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć: na zakończenie zajęć  na 

koniec roku 2012 i na zakończenie zajęć w roku szkolnym 2012/2013 i przekazanie 

Koordynatorowi Szkolnemu, 

9) realizowanie zasady równości płci w odniesieniu do tematyki zajęć i grupy uczniów, 

10) poddawanie się kontroli osób do tego upoważnionych, 

11) wspomaganie działań promocyjnych projektu. 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto za jedna godzinę 

dydaktyczną prowadzonych zajęć w wysokości podanej w ofercie tj ...............................................zł 

brutto (słownie:……………………………………………). Wskazana kwota obejmuj wszystkie 

koszty związane ze świadczeniem przez wykonawcę zadań będących przedmiotem niniejszej umowy. 
 

2. Warunkiem i podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie: 

1) potwierdzenie wykonania zleconych zadań poprzez przedłożenie Koordynatorowi Projektu 

zatwierdzonej Karty pracy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

2) odbiór przedmiotu umowy, stwierdzający należyte wykonanie zadania, bez zastrzeżeń ze 

strony Zamawiającego, na podstawie Protokołu odbioru usług, stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy, 

3) przedłożenie przez Wykonawcę poprawnie sporządzonego rachunku. 

 

3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcyw 

terminie 14 dni od dostarczenia rachunku/ faktury, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt. 1. 

4. Za datę wypłaty wynagrodzenia uznaje się datę wystawienia przez Zamawiającego polecenia 

przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 

5. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość późniejszego uregulowania należności w 

zależności od otrzymania środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy bez naliczania odsetek 

6. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w 

podanych wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w 

wysokości 40 % wynagrodzenia brutto 

2) za nieprowadzenie lub niekompletne prowadzenie dokumentacji, o której mowa w § 6 

umowy - 5 % wynagrodzenia brutto 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 40 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić na 

zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego. 

§ 8 



                                                                        
 

1. Strony zgodnie ustalają, ze umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z dwutygodniowym 

okresem wypowiedzenia. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia w wypadku 

rażącego naruszenia umowy lub obowiązków wynikających z umowy, w szczególności nieterminowego 

wykonywania zadań lub wykonywania zadań z naruszeniem zasad należytej staranności. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku przewidzianych przepisami ustawy - Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.                                                                                                    
4.Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9 
1. Harmonogram ogólny opracowany wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę stanowi 

załącznik do Umowy. 

2. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony będzie odrębnie na okres zawarcia umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie szczegółowym pod warunkiem 

przedstawienia ich z siedmiodniowym wyprzedzeniem (siedem dni kalendarzowych). 

4. W przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, zgodnie                      

z harmonogramem, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością trwającą w miesiącu nie dłużej 

niż pięć dni roboczych w sumie lub następujących kolejno po sobie, przy czym przez 

usprawiedliwioną nieobecność rozumie się wyłącznie nieobecność udokumentowaną zwolnieniem 

lekarskim lub innym dokumentem urzędowym, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

zajęć w ilości godzin równej nie odbytym zajęciom, w innym terminie uzgodnionym                                    

z Zamawiającym. 

5. W razie niemożności wykonywania swych obowiązków z ważnych przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, ma on możliwość zaproponowania Zamawiającemu inną osobę, posiadającą 

porównywalne z Wykonawcą kwalifikacje, która mogłaby zastąpić Wykonawcę w zakresie 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Warunkiem dokonania zmiany jest zawiadomienie o 

zaistnieniu w/w okoliczności w formie pisemnej. Zgodę na dokonanie zmian musi wyrazić każda ze 

stron. 

6. Poza sytuacją przedstawioną w ust. 3 Strony dopuszczają zmiany dat i godzin zajęć określonych w 

harmonogramie wyłącznie za obopólną zgodą. 

 

§ 10 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

§ 11 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego 

 i  jeden dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający                                                                                           Wykonawca 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika 

 



                                                                        
 

 

                                                                                            Załącznik nr 1do Umowy nr …………….  

 

Harmonogram pracy 

 

 

 

 

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

(data, podpis Koordynatora Szkolnego) (data, podpis prowadzącego zajęcia) 

 

 

 

 

 

Nazwa Projektodawcy: Gmina Lądek 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia: 

 

Rodzaj zajęć: 
 

Tytuł projektu: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu systemowego 

„Indywidualizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół 

Podstawowych w Gminie Lądek” 

Miejsce pracy:  

Szkoła Podstawowa w………………………………………  

Okres sprawozdawczy: 
 

 

Data Opis wykonywanych czynności Ilość 

zrealizowanych 

godzin zajęć 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Uwagi Koordynatora Szkolnego: 
 

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



                                                                        
 

 

….………………………………… 

(data, podpis Koordynatora Projektu) 
                                                                                                           Załącznik nr 2 do Umowy 

                    PROTOKÓŁ  

odbioru usług edukacyjnych nr………

zrealizowanych w ramach umowy nr …………………….  z dnia ……………………….. 

przez Wykonawcę  .......................................................................................................................  

w projekcie „Indywidualizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w 

Gminie Lądek” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Przedmiot zlecenia: prowadzenie zajęć……………………………… 

Termin realizacji zlecenia: ................................................................  

Ilość zrealizowanych godzin:  .......................  

1. 

Strony umowy zgodnie stwierdzają, że przedmiot zamówienia określony w w/w Umowie został 

zrealizowany zgodnie z jej zapisami. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do sposobu jej 

wykonania. 

Niniejszy protokół stanowi podstawę wystawienia rachunku i wypłacenia wynagrodzenia. 

2. 
Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia do sposobu zrealizowanej usługi: 

 

Uwaga: wniesienie zastrzeżeń oznacza, że rachunek może zostać wystawiony i wynagrodzenie 

może być wypłacone po usunięciu zastrzeżeń przez Wykonawcę. 

 
 

 

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

            Data i podpis Wykonawca                                                               Data i podpis Koordynatora Szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

              Data i podpis Zamawiający
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Załącznik  Nr 3 do SWIZ 

                                      OŚWIADCZENIE 
 

złożone na podstawie art.  44  w  trybie art. 22 ust.1  ustawy  Prawo zamówień publicznych. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na zadanie pn:  Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu systemowego 

„Indywidualizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie 

Lądek”     
Niniejszym  zgodnie z Art.22 ust.1  Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

 publicznych  (  Dz.U z 2010r, nr 113 poz.759 z późn. zm )  oświadczam, co następuje:  

1)  posiadam/y uprawnienia  do wykonania  określonej  działalności lub czynności, jeżeli  

ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich  uprawnień. 

2)  posiadam/y  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem      

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia  

3)  znajduje/my  się  w sytuacji ekonomicznej  i finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia. 
UWAGA: 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania  zamówienia 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących  go z nimi stosunków. 

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że 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. 

Ponadto oświadczam/y, że: 

- na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/ymy odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu, 

- zapoznałem/łam/liśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, w tym ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia i je akceptuję/emy, 

 

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego. 
Art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Art. 297 § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) organu lub instytucji 

dysponujących środkami publicznymi - (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 

nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla 

uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5." 

 

 

 

 

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

 
            (miejscowość ,data)                                   (podpis  wykonawcy  lub  upoważnionego  przedstawiciela, pieczęć) 
 

 

 

 

 

Imiona  .................................................................................................................  

Nazwisko................................................................................................... ............ 

   Nazwa Firmy 

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

 Adres  ............................................................................................ ........................ 
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Załącznik  Nr  4 do SIWZ.     

  

 
   

OŚWIADCZENIE 

 
Wykonawcy o braku podstaw  do wykluczenia  na podstawie 

art. 24 ust.1 pkt 2   ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

 
   

 

Imiona  .................................................................................................................  

Nazwisko.................................................................................................... ........... 

Nazwa Firmy 

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

Adres  ................................................................................................. ................... 

 

 

Oświadczam/y , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie: 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu 

dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek” 

brak jest podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy  

Prawo zamówień  publicznych zgodnie z art. 24 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

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

 
 

Jednocześnie stwierdzam,  iż świadom  jestem odpowiedzialności karnej  za składanie 

fałszywych zeznań. 

 

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 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; 
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5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

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

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

6) spółki partnerskie, których 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; 

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; 

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

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

Zgodnie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

„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.” 

 

 

 

 

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

 
            (miejscowość ,data)                                   (podpis  wykonawcy  lub  upoważnionego  przedstawiciela, pieczęć) 

 

 

 

 

 

 

 


