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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY:   

Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, tel. (17)7730590, (17)7730592, (17)7730593 

sekretariat@ug.mielec.pl. Zamówienie publiczne będzie udzielane w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.               

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                       

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).  

  

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest: 

2.1. Przeprowadzenie specjalistycznych kursów metodycznych, podnoszących efektywność 

nauczania, dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum, z zakresu innowacyjnych 

technik edukacyjnych w ramach programu autorskiego Akademii Nauki spółka jawna z 

siedzibą 61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 35/9 dla uczniów szkoły podstawowej (Mądre 

Dziecko, Uczeń z Charakterem) i gimnazjum (Gimnazjalista z Klasą).  

Specjalistyczny program zawiera nowoczesne metody i techniki ułatwiające nauczanie i 

uczenie się, zapamiętywanie i wydobywanie informacji (mindmapping, mnemotechniki, ŁMZ, 

FAC, GSP, rzymski pokój, zakładki osobiste, Mnich, MTA, relaks, koncentracja), praktyczne 

zastosowanie tych elementów w nauce, planowaniu i życiu. Zawiera elementy NLP,  

mentoringu i coachingu, psychodramy. Część programu stanowią również zajęcia 

procesowe: docieranie do i wydobywanie zasobów, pracę na indywidualnych zasobach 

człowieka; somatoterapia. Kluczowym elementem są Indywidualne Wzorce Myślenia oraz 

umiejętność pracy z uczniami na ich podstawie i za ich pomocą, Fazy rozwoju dr Richarda 

Meyera, praca z uczniem utalentowanym i/lub z uczniem z dysfunkcjami, profilaktyka walki z 

uzależnieniami. Program zawiera również: autoprezentację i wdrażanie postaw asertywnych. 

Na zajęciach wykorzystywana jest edukacja polisensoryczna, metoda Weroniki Sherborne, 

Glena Domana, kinezjologia edukacyjna i żonglowanie. Elementy warsztatu w zakresie 

kompetencji trenerskich. 

 

Program realizuje powyższe treści tak, aby Nauczyciele uczestniczący w programie: 

- nabyli wyżej wymienione techniki i umiejętności i potrafili je stosować na swoich 

lekcjach ucząc różnych przedmiotów. 

- praktycznie i teoretycznie przygotowani zostali do prowadzenia zajęć programów 

Akademii Nauki lub równoważnych z uczniami w wieku szkoły podstawowej lub 

gimnazjalnej - poprzez uzyskanie przez nich certyfikatu trenerskiego z programu 

"Akademia Nauki" lub równoważny.  

- zakończyli kurs egzaminem praktycznym i teoretycznym.  

 

mailto:sekretariat@ug.mielec.pl
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Programy Akademii Nauki zostały uznane za wzorcowe  ze względu na swoją bogatą i 

wszechstronną zawartość merytoryczną zawierającą nie tylko skuteczne i nowoczesne 

metody edukacyjne i techniki szybkiego czytania, ale również wszystkie powyższe elementy 

metodologii gwarantujące uzyskanie założonego celu, którym jest: efektywne prowadzenie 

zajęć i osiąganie założonych przez ten program celów. 

 

Kurs metodyczny dla 14  nauczycieli ze szkoły podstawowej, 2 grupy. Czas trwania - 96h.  

Kurs metodyczny dla 14  nauczycieli z gimnazjum, 2 grupy. Czas trwania - 96h.  

 

Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń bez odniesienia się do już istniejącego programu.  Zamawiający zdecydował się na 

posłużenie tym programem jako potencjalnie oczekiwanym, gdyż jest to program który 

spełnia wszystkie cele projektu „Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela” i  projektu 

„Kreatywny Uczeń i Nauczyciel” realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 9.1.2; 

wpisuje się w kompetencje kluczowe zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 

przez całe życie (2006/962/WE). Przedmiot zamówienia jest trudny do opisania za pomocą 

obiektywnych norm, aprobat i innych systemów odniesienia. Opisując parametry 

konkretnego programu Zamawiający wskazał jakie minimalne brzegowe parametry muszą 

być spełnione, aby zrealizować cele zamierzone przez Zamawiającego. 

Jednocześnie zamawiający dopuszcza wykonania zamówienia w oparciu o inny równoważny 

program szkoleniowy dla nauczycieli, który posiadać będzie wszystkie cechy i elementy 

opisane wyżej dla wskazanego programu. Przez pojęcie równoważne rozumie się, że 

oferowany przez wykonawcę program inny niż wskazany powyżej będzie posiadał parametry 

równe lub wyższe nie zaś niższe niż założone przez Zamawiającego. 

Termin realizacji usługi – 30 dni od dnia podpisania umowy 

 

2.2 Sprawowanie nadzoru pedagogiczno - metodycznego nad prawidłowością wdrażanych 

metod i technik oraz prowadzonych zajęć w ramach programów: 

-„Uczeń z Charakterem”, „Mądre Dziecko” - w Szkole Podstawowej w Woli Mieleckiej 

-„Gimnazjalista z Klasą” - w Gimnazjum w Woli Mieleckiej  

 

Wsparcie pedagogiczno-metodyczne obejmuje nadzór nad merytoryczną realizacją zadań 

projektowych, hospitacje i spotkania wspierające dla nauczycieli. 

Liczba godzin wsparcia pedagogiczno-metodycznego w ramach programów „Mądre Dziecko” 

i „Uczeń z Charakterem” wyniesie w sumie min. 390 godzin  

Hospitacje zajęć: 

14 nauczycieli x 3h hospitacji w semestrze (2h zajęcia + 1h omówienie) x 2 sem=84h 

Konsultacje metodyczne grupowe: 

2gr x 3h x 9 mc = 54h 

Konsultacje indywidualne:  

14N x 2h x 9mc = 252h 
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Liczba godzin wsparcia pedagogiczno-metodycznego w ramach programu „Gimnazjalista z 

Klasą” wyniesie w sumie min. 390 godzin  

Hospitacje zajęć: 

14 nauczycieli x 3h hospitacji w semestrze (2h zajęcia + 1h omówienie) x 2 sem=84h 

Konsultacje metodyczne grupowe: 

2gr x 3h x 9 mc = 54h 

Konsultacje indywidualne:  

14N x 2h x 9mc = 252h 

Termin realizacji usługi – 30.11.2014 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe. 

 

3. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

 

4. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 

30.11.2014 r. 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 907 ze zm.) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 

5.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

Wykonawca wykaże się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń z zakresu 

innowacyjnych technik edukacyjnych. Ocena spełniania warunku będzie dokonywana na 

podstawie załączonego do oferty  kserokopii dokumentu np. umowa/licencja lub 

oświadczenia, że Wykonawca dysponuje własnym autorskim programem spełniającym 

wymogi SIWZ 

5.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;  

Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji prowadzenia kursów z nowoczesnych 

metod  edukacyjnych - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wykonali należycie kursy z nowoczesnych metod edukacyjnych dla minimum 

50 osób o wartości co najmniej 100 000, 00 zł. Ocena spełniania warunku będzie 

dokonywana na podstawie załączonego do oferty wykazu kursów spełniających 

powyższe kryteria - zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje). 
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5.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

- Wykonawca wykaże kadrę pedagogiczną/trenerską z wykształceniem wyższym 

pedagogicznym, filologicznym lub psychologicznym, minimum czterech wykładowców, 

posiadających uprawnienia metodyczne do szkolenia nauczycieli i trenerów w zakresie 

prowadzenia kursu z nowoczesnych technik edukacyjnych,  superwizji i nadzorowania 

prawidłowości realizacji metodycznej programów edukacyjnych „Akademia Nauki” lub 

równoważne, potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami oraz minimum czteroletnim 

doświadczeniem w pracy z  programami „Akademia Nauki” lub równoważne. 

- Do sprawowania nadzoru metodycznego wykonawca zaangażuje osobę posiadającą 

uprawnienia zarówno pedagogiczne jak i metodyczne. Metodyk  musi być trenerem 

szybkiego czytania i nowoczesnych technik edukacyjnych i posiadać udokumentowany 

staż pracy minimum sześcioletni na stanowisku metodyka, w tym minimum czteroletni 

staż w nadzorze realizacji programów edukacyjnych „Akademia Nauki” lub równoważne. 

5.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 

 

UWAGA 1 

Wykonawc(ami)ą mo(gą)że być osob(y)a fizyczn(e)a, osob(y)a prawn(e)a lub jednostk(i)a 

organizacyjn(e)a nie posiadając(e)a osobowości prawnej oraz podmioty 

te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień 

publicznych oraz niniejszej specyfikacji. 

 

UWAGA 2 

Wykonawc(y)a mus(zą)i posiadać odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do 

wykonania zamówienia. 

 

UWAGA 3 

Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na 

ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych 

w niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia/nie spełnia”, tzn. każdy z Wykonawców musi 

spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty  

lub wykluczenia Wykonawcy. 
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6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY 

WRAZ Z PISEMNĄ OFERTĄ:   

6.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 

6.1.1 oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o treści 

zgodnej z zał. nr 2 do SIWZ,  

6.1.2 wykazu osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia wraz z 

dokumentami potwierdzającymi uprawnienia trenerskie o treści zgodnej z zał. nr 5 

do SIWZ, 

6.1.3 wykazu usług wykonanych przez Wykonawcę a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia  

i podaniem ich wartości przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania i odbiorów  

o treści zgodnej z zał. nr 6, 

6.1.4 złożenia zaświadczenia z urzędu skarbowego.  

    

UWAGA 4 

W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum wymaga się złożenia oświadczenia, o którym 

mowa w ppkt 1 lit. a) przez każdego wspólnika spółki cywilnej lub członka konsorcjum z 

osobna. 

 

6.2  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2, 

Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 

do SIWZ, 

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4;  

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków 

lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

- Wykonawca dodatkowo złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
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i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo oświadczenie o tym,  

że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z pkt 9 zawartym w formularzu 

ofertowym; 

6.3 W przypadku spółki cywilnej oraz konsorcjum należy złożyć dodatkowo: 

pełnomocnictwo udzielone jednemu ze wspólników lub konsorcjantów lub innej osobie 

do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

UWAGA 5 

Przed podpisaniem umowy wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjanci okażą Zamawiającemu 

umowę spółki cywilnej lub konsorcjum określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.  

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 2 lit. b) składa dokumenty 

lub oświadczenia szczegółowo określone w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 

231). 

 

UWAGA  6:  

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

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

b. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone, co do zgodności z oryginałem przez 

Wykonawcę, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym, kodeksie 

cywilnym lub w ewidencji działalności gospodarczej. 

c. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Wykonawca, który złożył nieprawdziwe informacje 

mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania zostaje wykluczony z 

postępowania.  

d. W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum wymaga się dostarczenia 

dokumentów wymienionych w ppkt 2 lit. a) i b) złożonych przez każdego wspólnika 

lub konsorcjanta z osobna. 

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI  

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE 

OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy  
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przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów  

oraz informacji faksem lub mailem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

7.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem 

przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Gmina 

Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec. Zapytania mogą być składane faksem pod 

numer: (17)7730590 lub mailem sekretariat@ug.mielec.pl, pod warunkiem 

niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie 

podpisanego zapytania pocztą).  

7.3 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane 

z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie 

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

wyznaczonego terminu składania ofert.  

7.3.1 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom 

bez ujawniania źródła zapytania. Informacje te zostaną również zamieszczone na 

stronie internetowej: www.gmina.mielec.pl( BIP) 

7.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

7.4.1 Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

Informację powyższą Zamawiający zamieści również na stronie internetowej: 

www.gmina.mielec.pl( BIP) 

7.4.2 W przypadku, gdy w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

7.5 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.  

7.6 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami  

w sprawie prowadzonego postępowania przetargowego jest Andrzej Bieniek  – tel.: 

17 774 56 46 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

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

składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

9.1. Oferta musi zawierać: 

9.1.1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1). 

9.1.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków  

udziału w postępowaniu określone w pkt 6 SIWZ. 

9.1.3 Wskazanie w ofercie (na formularzu ofertowym – załącznik nr 1) zakresu usług, który  

http://www.gmina.mielec.pl/
http://www.gmina.mielec.pl/
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Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawc(y)om – jeżeli Zamawiający zamierza 

zatrudnić podwykonawc(ę)ów.  

9.1.4. W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, 

o którym mowa w pkt 5.3. 

9.1.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument  

stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania 

w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9.1.6. Wzór umowy (załącznik nr 8) parafowany przez Oferenta jako akceptacja treści  

umowy. 

9.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca  

wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w 

ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że 

będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez 

Zamawiającego. 

9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich  

tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę. 

9.4.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

9.5.  Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez  

upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 

9.5.1. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one poświadczone za  

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i 

Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt 5.3. 

9.5.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób  

umożliwiający identyfikację podpisu (np. podpis czytelny lub nieczytelny wraz z 

imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z 

oryginałem). 

9.5.3  W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii  

dokumentów przez osob(ę)y niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

9.6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień 

dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz złożonej oferty. 

9.7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do  

oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 

9.8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób  

uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz 

uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą 

ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć, 

bindować itp. 
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9.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą  

być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 

Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 

(np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

9.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień  

publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i 

podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 

nie mogą one być udostępnianie. 

9.10.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16  

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 

1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. 

9.10.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa  

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. 

9.10.3. Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny zawartej w ofercie  

oraz informacji wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

9.10.4. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą  

być udostępniane po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  

9.10.5. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie  

na poniższych zasadach:  

- osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny 

wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert) 

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, po 

przeprowadzeniu powyższych czynności. 

- Zamawiający ustali niezwłocznie miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o 

czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.  

9.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku  

ich oferta musi spełniać następujące wymagania:  

9.11.1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy  

z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-11 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

9.11.2. Potencjał ekonomiczny, techniczny, finansowy i kadrowy Wykonawców w sumie musi  

spełnić wymagane warunki.  
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9.11.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą udokumentować,  

iż posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług przewidzianych do wykonania,  

9.11.4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia  

lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. 

9.11.5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

9.11.6. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się  

na “Wykonawcę” w miejscu “np. Nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

9.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

9.13. Modyfikacja i wycofanie oferty.  

9.13.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia  

do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  

o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.  

9.13.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak  

składana oferta (patrz pkt 10 SIWZ), tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio 

oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.  

9.13.3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty  

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

9.13.4. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych 

zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „ WYCOFANIE”.  

9.13.5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.  

Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, 

oferty wycofane nie będą odczytane.  

 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

10.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – sekretariat   

     Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, do dnia 11.12.2013 roku, do               

godz. 9.00  

10.1.1 Kopertę oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować jak niżej: Urząd Gminy 

Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec. „Oferta na Przeprowadzenie szkoleń dla 

beneficjentów projektów „Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela” i  

„Kreatywny Uczeń i Nauczyciel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Poddziałania 9.1.2”. Nie otwierać przed dniem: 11.12.2013 r., godz. 9.00 

10.1.2 Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy 

przygotować w sposób określony w pkt. 1.1. oraz przesłać na adres: Urząd Gminy 

Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec. „Oferta na Przeprowadzenie szkoleń dla 

beneficjentów projektów „Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela” i  

„Kreatywny Uczeń i Nauczyciel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
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Poddziałania 9.1.2”.  Dostarczyć do sekretariatu, pok. nr 13, do dnia 11.12.2013 

roku, do godz. 9.00. Za termin złożenia oferty uważa się termin dostarczenia oferty 

do sekretariatu. 

10.1.3 Konsekwencje złożenia ofert niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 

określonym w SIWZ) ponosi oferent. 

10.1.4 Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz  

z liczbą dziennika, jaką oznakowana została oferta. 

10.1.5 Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez 

otwierania (por. art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).  

10.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2013 r. o godz. 9, w siedzibie Zamawiającego w 

Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec.  

10.2.1 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na 

jego pisemny wniosek informację z otwarcia ofert. 

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 

11.1 Wykonawca może podać tylko jedną cenę ustaloną za całość przedmiotu 

zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi lub częściowymi zostaną odrzucone. 

11.2 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Musi być podana jako 

cena brutto. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być podawane z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11.3 Wykonawca oprócz łącznej ceny ryczałtowej za cały przedmiot zamówienia określi 

koszt godziny szkolenia „Uczeń z Charakterem” i „Mądre dziecko” oraz „Gimnazjalista z 

Klasą”, oraz koszt nadzoru metodycznego dla programu „Uczeń z Charakterem” i „Mądre 

dziecko”, oraz „Gimnazjalista z Klasą”. 

11.4 Oferty zawierające  błędy w obliczeniu ceny zostaną odrzucone (art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy). 

11.5 Ceny określone przez wykonawcę w pkt. 1) i pkt. 2) zostaną ustalone na okres 

ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.  

11.6 Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona . 

Zamawiający przez oczywistą omyłkę rachunkową rozumie taki błąd popełniony przez 

Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku 

działania arytmetycznego na dobrych składnikach wyjściowych i który znając reguły 

arytmetyczne można jednoznacznie poprawić.   

11.7 Zamawiający przyjmie za poprawną cenę brutto wyrażoną słownie bez względu na 

sposób jej obliczenia. 

11.8 Ewentualne rozbieżności ceny podanej liczbą i ceną podaną słownie Zamawiający 

przyjmie jako oczywistą omyłkę pisarską. 
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował najniższą 

ceną ofertową brutto. Oferty zawierające błędy w obliczeniu ceny zostaną odrzucone 

(art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy). 

 

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

12.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalony 

punktacją 0-100. Wszystkie wartości będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. 

12.2 Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. 

12.3 Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następujących wagach: 

  LP= A+ B+C, gdzie 

 

Kryterium Waga 

A cena 60% 

B kwalifikacje kadry 

dydaktycznej  

15% 

C doświadczenie 25% 

 

12.3.1 Kryterium cena 

 

A. Koszt wykonania całości zamówienia – waga kryterium: 60%. 

Najwyższą liczbę punktów – (A=100 pkt x waga kryterium 60%=60 pkt.) otrzyma oferta 

zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia a każda następna według 

poniższego wzoru: 

                                   Cena  oferowana najniższa 

Koszt szkolenia     =        ___________________________                x   100 pkt x 60% 

                                              Cena badanej oferty 

  

B. Kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej: 

 

Ocenieni będą poszczególni wykładowcy przedstawieni w ofercie poprzez zsumowanie 

punktów. Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych wykładowców zostanie 

podzielona przez sumę punktów najkorzystniejszej oferty w tym kryterium.  

 

B- Za najkorzystniejszą, w tym kryterium zostanie uznana oferta, której suma punktów 

przyznanych każdemu wykładowcy będzie najwyższa  i otrzyma 100 pkt.  

 

B= 100 pkt x waga kryterium 15% = 15 pkt, a każda następna według poniższego wzoru:                                            

                         liczba punktów badanej oferty 
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B =        ______________________________________________         x 100 pkt  x 15%                  

liczba punktów najkorzystniejszej oferty 

 

- wykształcenie kadry szkoleniowej: 

 

Wykształcenie wyższe z tytułem doktora lub profesora 15 pkt 

Wykształcenie wyższe magisterskie 10 pkt 

Wyższe licencjackie  5 pkt 

 

C. Doświadczenie wykonawcy 

Ocena doświadczenia Wykonawcy będzie dokonywana w oparciu o założenie że 

Wykonawca, który przeprowadził zajęcia w ramach programów unijnych (np. Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki) dla więcej niż 50 osób w ciągu ostatnich 3 lat posiada duże 

doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. 

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu usług o tematyce zgodnej 

 z przedmiotem zamówienia: 

 

Poprowadzenie zajęć w ramach programów unijnych 

(np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) dla więcej niż 

50 osób w ciągu ostatnich 3 lat 

25 pkt 

Poprowadzenie zajęć innych niż powyżej dla 0-50 osób 

w ciągu ostatnich 3 lat 

10 pkt 

 

Ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze 

niepriorytetowym o których mowa w art. 5 ust.1, jednym z kryterium oceny i wyboru 

oferty jest kryterium podmiotowe (kryterium oceny na podstawie właściwości 

wykonawcy) 

- Oceny złożonych ofert dokonywać będzie Komisja Przetargowa powołana przez 

Zamawiającego. 

- Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze 

najkorzystniejszej oferty i zaprosi wybranego Wykonawcę do podpisania umowy. 

 

13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty Wykonawc(ę)ów, któr(y)zy ubiega(ł)li 

się o udzielenie zamówienia. Wybran(ym)emu Wykonawc(om)y Zamawiający wskaże termin 

i miejsce podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 

ofertą.  
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Przed podpisaniem umowy wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjanci okażą Zamawiającemu 

umowę spółki cywilnej lub konsorcjum określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.  

 

14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. 

Z Wykonawc(ami)ą zostanie zawarta umow(y)a o treści zgodnie z załącznikiem Nr 7  

do SIWZ oraz złożoną ofertą. 

Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 145 ustawy, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy 

w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili podpisania 

umowy lub jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Zgodnie z art. 144 ustawy  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawek podatku 

VAT, przy założeniu, że cena netto nie ulega zmianie, zaś cena ta jest powiększana o 

należny podatek VAT.  

 

15. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawc(y)om i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki 

ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

16. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 

 

17. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ 

UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY PZP. 
 

18. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.  
 

19. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ, LECZ FORMĄ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, 

ZAWIADOMIEŃ ORAZ INFORMACJI JEST FORMA PISEMNA. 
 

20. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ BĘDĄ PROWADZONE W 

ZŁOTYCH POLSKICH PLN.  
 

21. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, O KTÓREJ MOWA 

W ART. 91A UST. 1 USTAWY. 
 

22. ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM. 
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23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).  

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty; 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, dotyczy 

osób fizycznych; 

Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 

Załączniki nr 6– doświadczenie zawodowe; 

Załącznik nr 7 – wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 

……………………………………….. 

 (pieczęć firmy) 

 

Dane Wykonawcy: 

zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa: ..................................................................... 

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

ulica: .............................................nr domu: ......, nr lokalu: ..…., kod pocztowy: …….........., 

miejscowość: ..................................................................,tel: ………, faks ……………….. 

 

Gmina Mielec 

ul. Jadernych 7 

39-300 Mielec 

O F E R T A 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie szkoleń 

dla beneficjentów projektów „Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela” i  

„Kreatywny Uczeń i Nauczyciel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Poddziałania 9.1.2 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

za kwotę netto : ………………...………… zł 

należny podatek: …………………………. zł  

za kwotę brutto:  ........................................  zł 

słownie brutto:........................................................................................................................  zł 

2. Oferujemy realizację zamówienia przy zastosowaniu cen jednostkowych 

przedstawionych poniżej: 

Nazwa usługi Cena 

jednostkowa 

za godzinę  

Liczba 

godzin 

Cena netto Cena 

brutto 

Szkolenie dla 14 Nauczycieli biorących 

udział w szkoleniach z programów 

„Mądre Dziecko” i „Uczeń z 

Charakterem”  

 96   

Szkolenie dla 14 Nauczycieli biorących 

udział w szkoleniu „Gimnazjalista z 

Klasa” 

 96   

Nadzór metodyczny dla programów  

Mądre Dziecko” i „Uczeń z 

Charakterem” 

 390   

Nadzór metodyczny dla programu 

„Gimnazjalista z Klasą” 

 390   

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się przestrzegać warunków w niej przedstawionych oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  
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3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany   

w SIWZ. 

4. Termin realizacji usług: 

 Nazwa usługi Termin realizacji   

Szkolenie dla 14 Nauczycieli biorących udział w           

szkoleniach z programów „Mądre Dziecko”, „Uczeń        z 

Charakterem”  

30 dni od dnia podpisania umowy 

Szkolenie dla 14 Nauczycieli biorących udział w szkoleniu 

„Gimnazjalista z Klasa” 

30 dni od dnia podpisania umowy 

Nadzór metodyczny dla programów  Mądre Dziecko”, 

„Uczeń z Charakterem” 

30.11.2014 

Nadzór metodyczny dla programu „Gimnazjalista z Klasą” 30.11.2014 

5. Wszystkie prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 

      Następujące  czynności: ………………………………………………………………………… 

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

zamierzamy zlecić podwykonawcom za których działania odpowiadamy jak za własne. 

6. Oferujemy następujące warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia i dostarczenia 

faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu zamówienia w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych.  

7. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej *) 

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: ……………………………………………………………………. 
 (wypełniają jedynie przedsiębiorcy  prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę) 

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji  wzór  umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się, w  przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy 

o treści zgodnej z załącznikiem nr 8.  

10. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami  znajduje się na ......... kolejno ponumerowanych 

stronach. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:     

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

2. ..................................................... 

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

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

                                                                                                               
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

                                                                                                    w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

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

miejscowość, data      

 

*) w przypadku skreślenia pkt 9 oferty wykonawca składa listę podmiotów grupy kapitałowej do której należy, o 

której mowa w pkt 6 ppkt 2 lit. e, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
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Załącznik  nr  2         

…………………………………………… 

( pieczęć  firmy ) 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y  

 

w  t r y b i e  a r t .  4 4  w  z w i ą z k u  z  a r t .  2 2  u s t .  1  u s t a w y  

P r a w o  z a m ó w i e ń  p u b l i c z n y c h  

 

Składając ofertę w przetargu na Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektów 

„Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela” i  „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel”     

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2 

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

              

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

                                                                                                               
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

                                                                                                     w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

 

 

.........................................dnia ...............................         
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Załącznik  nr  3       

 

…………………………………………… 

( pieczęć  firmy ) 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y  

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

Składając ofertę w przetargu na Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektów 

„Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela” i  „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel” w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2 

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

 

 

 

     

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

                                                                                                               
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

                                                                                                     w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

 

........................................., dnia ...............................         
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Załącznik  nr  4         

 

…………………………………………… 

( pieczęć  firmy ) 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y  

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Imię i  nazwisko Wykonawcy …………………………………………………………….. 

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………... 

  

Telefon ……………………………………………. Telefax ……………………………… 

NIP………………………………………REGON………………………………………… 

PESEL ………………………………………….. 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

 

 

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

                                                                                                               
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

                                                                                                     w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

 

 

........................................., dnia ...............................         
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            Załącznik nr 5 

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

       ( pieczęć  firmy ) 

 

 

WYKAZ OSÓB 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na Przeprowadzenie szkoleń dla 

beneficjentów projektów „Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela”                            

i  „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Poddziałania 9.1.2 

 

 

Imię Nazwisko Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

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

. 

   (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

                                                                                                    w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

 

 

 

 

………………………………., dnia ……………………………….. 
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Załącznik Nr 6 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców. Wykaz, wymagany jest w celu potwierdzenia, że Wykonawca 

posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. 

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do 

powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie ww. usług 

 

 

.................................., dn. ..................... 

 

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

. 

  (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

                                                                                                    w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

 

 

 

 

Lp. Przedmiot wykonanej 

usługi  

Zakres 

Liczba uczniów/ wartość usługi 

Odbiorca* 

 

Data wykonania 
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Załącznik nr 7 

 

UMOWA - wzór 

 

zawarta w Mielcu  w dniu ………………… pomiędzy: 

Gminą Mielec ul. Jadernych 7,39-300 Mielec reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mielec  

Pana Kazimierza Gacka   

w imieniu którego działa  

Dyr. Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej Panią Małgorzatą Jastrząb  

 zwanym dalej ,, Zamawiającym ”,, 

a............................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez .......................................................................... 

 

Umowa jest wynikiem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, to jest do: 

Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektów „Akademia Aktywnej Nauki 

Ucznia i Nauczyciela” i  „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2. 

2. Szczegółowy zakres usługi przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Przedmiot umowy będzie realizowany według poniższego harmonogramu: 

Nazwa usługi Termin realizacji  

Szkolenie dla 14 Nauczycieli biorących udział w           

szkoleniach z programów „Mądre Dziecko”, „Uczeń        z 

Charakterem”  

30 dni od dnia podpisania umowy 

Szkolenie dla 14 Nauczycieli biorących udział w szkoleniu 

„Gimnazjalista z Klasa” 

30 dni od dnia podpisania umowy 

Nadzór metodyczny dla programów  Mądre Dziecko”, 

„Uczeń z Charakterem” 

30.11.2014 

Nadzór metodyczny dla programu „Gimnazjalista z Klasą” 30.11.2014 

 

§ 2 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do:  

1. przeprowadzenie kompleksowych szkoleń z zakresu innowacyjnych technik 

edukacyjnych dla 14 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej i 14 nauczycieli 

Gimnazjum w Woli Mieleckiej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy; 

2. skierowania do pracy trenerów zgodnie z wykazem przedstawionym w załączniku nr 2 do 

umowy; 

3. podziału uczestników projektu na  grupy; 
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- 2 grupy w Szkole Podstawowej w Woli Mieleckiej szkolenie Mądre Dziecko” i „Uczeń 

z Charakterem” 

- 2 grupy w Gimnazjum w Woli Mieleckiej szkolenie „Gimnazjalista z Klasą” 

4. sprawowania kontroli nad dyscypliną pracy trenerów; 

5. sprawowania nadzoru metodycznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy 

6. sporządzenia oddzielnie listy osób, które uczestniczą w zajęciach i przekazania ich 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia 

7. prowadzenia dziennika zajęć szkoleń. 

8. zapewnienia środków zabezpieczających zbiory danych osobowych pozyskanych w 

związku z realizacją przedmiotu umowy – stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 

późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie; 

9. zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji stanowiących własność 

Zamawiającego, udostępnionych w związku z realizacją przedmiotu umowy,  

10. ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz do 

uwzględnienia wszystkich uwag i wskazówek Zamawiającego w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do: 

1. uzgodnienia z Wykonawcą podziału na poszczególne grupy i przypisania do nich 

odpowiednich uczestników; 

2. opracowania wspólnie z Wykonawcą harmonogramu zajęć; 

3. ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

1. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy z tytułu przeprowadzenie kompleksowych szkoleń 

z zakresu innowacyjnych technik edukacyjnych wynosi………….. zł (słownie: 

……………………….. złotych), w tym: 

- szkolenie „Mądre Dziecko” i „Uczeń z Charakterem” - …………………zł netto, 

…………………zł brutto 

- szkolenie „Gimnazjalista z Klasą” - …………………zł netto, …………………zł brutto 

2. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy z tytułu sprawowania nadzoru metodycznego w 

ramach realizowanej usługi wynosi ………… zł netto, …………… zł brutto, w tym: 

- dla programów  Mądre Dziecko”, „Uczeń z Charakterem” ……….. zł netto, …………. 

zł brutto, 

- dla programu „Gimnazjalista z Klasą” ……….. zł netto, …………. zł brutto,  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę uzależniona będzie od przekazania 

przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - środków na 

realizację projektu i z tego tytułu Wykonawca nie będzie naliczał z tytułu opóźnienia 

żadnych odsetek.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Gmina Mielec  jest podatnikiem podatku VAT - NIP: ………, REGON:……………… 
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6. Wykonawca jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. NIP: .................., 

REGON:...................................... 

7. Osobą odpowiedzialną za rozliczenie rzeczowe umowy ze strony Zamawiającego jest …, 

tel. …, e-mail … lub osoba zastępująca. 

8. Osobą odpowiedzialną za rozliczenie finansowe umowy ze strony Zamawiającego jest 

…, tel. …, e-mail … lub osoba zastępująca. 

9. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za kontakt w zakresie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy jest …, tel. …, e-mail …. lub osoba zastępująca. 

10. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w 

następującej wysokości: 

a. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego 

zależnych zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 20% kwoty określonej w § 5 ust. 1 i 2 niniejszej umowy; 

b. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 20% kwoty określonej w § 5 ust. 1 i 2 niniejszej umowy; 

c. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę (w szczególności niezapewnienia zastępstwa, przeprowadzenia 

zajęć w czasie krótszym niż to wynika z umowy), zobowiązany jest on zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości równowartości nienależycie 

wykonanej godziny lekcyjnej, niezależnie od faktu, że za nie przeprowadzone 

godziny lekcyjne lub nienależycie przeprowadzone godziny lekcyjne 

wynagrodzenie nie przysługuje. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający będzie mógł dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany i treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem art.144 ustawy — Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 i 2 umowy. 
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§ 7 

1. Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą 

starały się rozstrzygać polubownie z zachowaniem zasady działania w dobrej wierze i z 

poszanowaniem słusznych interesów stron, a w przypadku braku dojścia do 

porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy — Prawo zamówień publicznych 

i innych obowiązujących aktów prawnych w danej materii. 

 

§ 8 

Umowę na Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektów „Akademia Aktywnej 

Nauki Ucznia i Nauczyciela” i  „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2 realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden – Wykonawca. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                  WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przeprowadzenie specjalistycznych kursów metodycznych, podnoszących efektywność 

nauczania, dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum, z zakresu innowacyjnych 

technik edukacyjnych w ramach programu autorskiego Akademii Nauki spółka jawna z 

siedzibą 61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 35/9 dla uczniów szkoły podstawowej (Mądre 

Dziecko, Uczeń z Charakterem) i gimnazjum (Gimnazjalista z Klasą).  

Specjalistyczny program zawiera nowoczesne metody i techniki ułatwiające nauczanie i 

uczenie się, zapamiętywanie i wydobywanie informacji (mindmapping, mnemotechniki, 

ŁMZ, FAC, GSP, rzymski pokój, zakładki osobiste, Mnich, MTA, relaks, koncentracja), 

praktyczne zastosowanie tych elementów w nauce, planowaniu i życiu. Zawiera elementy 

NLP,  mentoringu i coachingu, psychodramy. Część programu stanowią również zajęcia 

procesowe: docieranie do i wydobywanie zasobów, pracę na indywidualnych zasobach 

człowieka; somatoterapia. Kluczowym elementem są Indywidualne Wzorce Myślenia 

oraz umiejętność pracy z uczniami na ich podstawie i za ich pomocą, Fazy rozwoju dr 

Richarda Meyera, praca z uczniem utalentowanym i/lub z uczniem z dysfunkcjami, 

profilaktyka walki z uzależnieniami. Program zawiera również: autoprezentację i 

wdrażanie postaw asertywnych. Na zajęciach wykorzystywana jest edukacja 

polisensoryczna, metoda Weroniki Sherborne, Glena Domana, kinezjologia edukacyjna i 

żonglowanie. Elementy warsztatu w zakresie kompetencji trenerskich. 

 

Program realizuje powyższe treści tak, aby Nauczyciele uczestniczący w programie: 

- nabyli wyżej wymienione techniki i umiejętności i potrafili je stosować na swoich 

lekcjach ucząc różnych przedmiotów. 

- praktycznie i teoretycznie przygotowani zostali do prowadzenia zajęć programów 

Akademii Nauki lub równoważnych z uczniami w wieku szkoły podstawowej lub 

gimnazjalnej - poprzez uzyskanie przez nich certyfikatu trenerskiego z programu 

"Akademia Nauki" lub równoważny.  

- zakończyli kurs egzaminem praktycznym i teoretycznym.  

 

Programy Akademii Nauki zostały uznane za wzorcowe  ze względu na swoją bogatą i 

wszechstronną zawartość merytoryczną zawierającą nie tylko skuteczne i nowoczesne 

metody edukacyjne i techniki szybkiego czytania, ale również wszystkie powyższe elementy 

metodologii gwarantujące uzyskanie założonego celu, którym jest: efektywne prowadzenie 

zajęć i osiąganie założonych przez ten program celów. 

 

Kurs metodyczny dla 14  nauczycieli ze szkoły podstawowej, 2 grupy. Czas trwania - 96h.  

Kurs metodyczny dla 14  nauczycieli z gimnazjum, 2 grupy. Czas trwania - 96h.  

 

Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń bez odniesienia się do już istniejącego programu.  Zamawiający zdecydował się na 

posłużenie tym programem jako potencjalnie oczekiwanym, gdyż jest to program który 
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spełnia wszystkie cele projektu "„Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela” i  projektu 

„Kreatywny Uczeń i Nauczyciel”" realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 9.1.2; 

wpisuje się w kompetencje kluczowe zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 

przez całe życie (2006/962/WE). Przedmiot zamówienia jest trudny do opisania za pomocą 

obiektywnych norm, aprobat i innych systemów odniesienia. Opisując parametry 

konkretnego programu Zamawiający wskazał jakie minimalne brzegowe parametry muszą 

być spełnione, aby zrealizować cele zamierzone przez Zamawiającego. 

Jednocześnie zamawiający dopuszcza wykonania zamówienia w oparciu o inny równoważny 

program szkoleniowy dla nauczycieli, który posiadać będzie wszystkie cechy i elementy 

opisane wyżej dla wskazanego programu. Przez pojęcie równoważne rozumie się, że 

oferowany przez wykonawcę program inny niż wskazany powyżej będzie posiadał parametry 

równe lub wyższe nie zaś niższe niż założone przez Zamawiającego. 

Termin realizacji usługi – 30 dni od dnia podpisania umowy 

 

2. Sprawowanie nadzoru pedagogiczno - metodycznego nad prawidłowością wdrażancych 

metod i technik oraz prowadzonych zajęć w ramach programów: 

-„Uczeń z Charakterem”, „Mądre Dziecko” - w Szkole Podstawowej w Woli Mieleckiej 

-„Gimnazjalista z Klasą” - w Gimnazjum w Woli Mieleckiej  

 

Wsparcie pedagogiczno-metodyczne obejmuje nadzór nad merytoryczną realizacją zadań 

projektowych, hospitacje i spotkania wspierające dla nauczycieli. 

Liczba godzin wsparcia pedagogiczno-metodycznego w ramach programów „Mądre Dziecko” 

i „Uczeń z Charakterem” wyniesie w sumie min. 390 godzin  

Hospitacje zajęć: 

14 nauczycieli x 3h hospitacji w semestrze (2h zajęcia + 1h omówienie) x 2 sem=84h 

Konsultacje metodyczne grupowe: 

2gr x 3h x 9 mc = 54h 

Konsultacje indywidualne:  

14N x 2h x 9mc = 252h 

 

Liczba godzin wsparcia pedagogiczno-metodycznego w ramach programu „Gimnazjalista z 

Klasą” wyniesie w sumie min. 390 godzin  

Hospitacje zajęć: 

14 nauczycieli x 3h hospitacji w semestrze (2h zajęcia + 1h omówienie) x 2 sem=84h 

Konsultacje metodyczne grupowe: 

2gr x 3h x 9 mc = 54h 

Konsultacje indywidualne:  

14N x 2h x 9mc = 252h 

Termin realizacji usługi – 30.11.2014 

 

 ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA: 
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     Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

WYKAZ OSÓB 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na Przeprowadzenie szkoleń dla 

beneficjentów projektów „Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela”                            

i  „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Poddziałania 9.1.2 

 

 

Imię Nazwisko Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA: 

 


