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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów
ul. K. Miarki 9
tel./fax (32) 226 01 69;
NIP: 635-15-79-508
REGON: 271570865
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
3. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu
zajęć dodatkowych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I –
III szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
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. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Część 1:
Gimnastyka korekcyjna - 109 godzin zajęć w Szkole Podstawowej nr 4.
Część 2:
Zajęcia terapii logopedycznej dla dzieci z wadami wymowy – 160 godzin zajęć w Szkole
Podstawowej nr 5.
Część 3:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych
ryzykiem dysleksji – 30 godzin zajęć w Szkole Podstawowej nr 12.
Część 4:
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
społecznej-30 godzin zajęć w Szkole Podstawowej nr 12.
Część 5:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w dziedzinie matematyki
- 30 godzin zajęć w Szkole Podstawowej nr 12.
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Część 6:
Zajęcia logopedyczne - 40 godzin zajęć w Szkole Podstawowej nr 12.
- Zajęcia będą realizowane na terenie placówki, której dotyczy zamówienie w godzinach jej
pracy, w oparciu o obowiązującą siatkę zajęć lekcyjnych.
Pojęcie „godzina” należy rozumieć jako godzina zegarowa (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.10.228.1487 z późn. zm.) bądź
jako godzina lekcyjna (45 minut) w przypadku zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
wymienionych w ww. Rozporządzeniu oraz zajęć pozostałych, które nie zostały wskazane w
powyższym akcie prawnym.
Pojęcie -godzina- należy rozumieć jako godzina zegarowa (tj. 60 minut) w przypadku części
2,4,6. Natomiast w przypadku pozostałych części obowiązuje godzina lekcyjna (tj. 45 minut).
Istnieje możliwość nakładania się zajęć w kilku placówkach w tym samym czasie.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prowadzenia zajęć jednocześnie we
wszystkich placówkach, w których takie nałożenie wystąpi.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania programu zajęć i jego realizacji na
podstawie diagnozy uczniów, która została przeprowadzona w szkołach w ramach
indywidualizacji. Diagnoza zostanie udostępniona Wykonawcy przez placówkę, w której
będą prowadzone zajęcia.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco Karty czasu pracy osoby
realizującej zamówienie w ramach projektu dokumentującej postęp wykonania usługi oraz
przedłożenia Zamawiającemu wraz z rachunkiem/fakturą i protokołem zdawczo-odbiorczym
w ciągu 5 dni roboczych po upływie miesiąca rozliczeniowego, w którym nastąpiło wykonanie
usługi.
- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik zajęć dodatkowych
realizowanych w ramach projektu oraz kartę pracy ucznia/uczennicy uczestniczącego/ej
w zajęciach dodatkowych w ramach projektu.
- Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia prowadzącego zajęcia w
sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka oraz mienia na zajęciach dodatkowych
realizowanych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół
podstawowych”
4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Dopuszcza się częściowe składanie ofert.
Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie do trzech części.
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Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców.
(W przypadku zatrudnienia podwykonawców należy wypełnić zał. nr 4 do SIWZ)
5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2013 roku
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków przez wykonawców:
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania poszczególnych części zamówienia:
1. Dla części 1 postępowania - gimnastyka korekcyjna, wykonawca dysponuje min. jedną
osobą mającą ukończone:
- studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub rehabilitacja,
- lub studia wyższe na kierunku fizjoterapia,
- lub studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego - specjalizacja gimnastyka
korekcyjna,
- lub kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki korekcyjnej lub specjalizacja z gimnastyki
korekcyjnej lub ukończone studium korekcji wad postawy,
- lub dyplom fizjoterapeuty,
- oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
- oraz kursy dotyczące diagnostyki, terapii wad postawy oraz skolioz różnymi metodami
terapeutycznymi.
2. Dla części 2 postępowania - Zajęcia terapii logopedycznej dla dzieci z wadami wymowy
oraz dla części 6 postępowania - zajęcia logopedyczne wykonawca dysponuje min. jedną
osobą mającą ukończone:
- studia pierwszego stopnia w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne,
- lub studia wyższe na kierunku: pedagogika o dowolnej specjalności i studia podyplomowe
w zakresie logopedii,
- lub podyplomowe studia w zakresie neurologopedii,
- lub studia podyplomowe w zakresie logopedii,
- lub studia podyplomowe w zakresie pedagogika szkolna – diagnoza i terapia
psychopedagogiczna
w pracy pedagoga szkolnego,
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- szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy i języka,
3. Dla części 3 postępowania - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – wykonawca dysponuje min. jedną osobą
mającą ukończone:
- studia wyższe na kierunku: pedagogika o specjalności nauczanie początkowe,
- lub studia wyższe na kierunku: pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna,
- lub studia wyższe na kierunku: pedagogika o specjalności nauczanie zintegrowane,
- lub studia wyższe na kierunku: pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna
zintegrowana,
- lub studia wyższe na kierunku: pedagogika o specjalności oligofrenopedagogika,
- lub studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki lub terapii pedagogicznej,
- lub kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki lub terapii pedagogicznej,
- lub studia wyższe na kierunku: filologia polska o specjalności nauczycielskiej,
4. Dla części 4 postępowania - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoeduacyjne dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji społecznej, wykonawca dysponuje min. jedną osobą mającą
ukończone:
- studia wyższe na kierunku: pedagogika o dowolnej specjalności oraz ukończone studia
podyplomowe z zakresu socjoterapii lub ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu
socjoterapii,
- lub studia podyplomowe z zakresu pedagogika szkolna – diagnoza i terapia
psychopedagogiczna
w pracy pedagoga szkolnego,
- lub studia wyższe na kierunku pedagogika – resocjalizacja,
- lub studia wyższe na kierunku pedagogika społeczna,
- lub studia wyższe na kierunku psychologia,
- lub studia wyższe na kierunku praca socjalna,
5. Dla części 5 postępowania - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie
uzdolnionych w dziedzinie matematyki wykonawca dysponuje min. jedną osobą mającą
ukończone:
- studia wyższe na kierunku matematyka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
- lub studia wyższe na kierunku: pedagogika o specjalności nauczanie początkowe,
- lub studia wyższe na kierunku: pedagogika o specjalności nauczanie zintegrowane,
- lub studia wyższe na kierunku: pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna,
- lub studia wyższe na kierunku: pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna.
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8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania wymienionych w art. 24 ust 1 cyt.
ustawy – dotyczy wszystkich części zamówienia
Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę
wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie
spełnia. Zamawiający, przy ocenie spełniania warunków, ocenia łącznie wiedzę i
doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy
złożyli ofertę wspólną.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmiotowych wymienionych w pkt 8.1 siwz
wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu dla każdej części zamówienia, na którą składają ofertę (wg Załącznika nr 3).
9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 8.2. siwz wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć:
9.2.1. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (wg Załącznika nr 2
do siwz)
9.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w przypadku osoby fizycznej oświadczenie, że w
stosunku do niej nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, że po ogłoszeniu
upadłości zawarto układ zatwierdzony prawomocnym potwierdzeniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
9.3. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9.3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w 9.2.2 - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3 zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA:
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, 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.
10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za
pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie. Na żądanie Wykonawców lub
Zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania faksu. Nr faksu zamawiającego został
podany w pkt 1 SIWZ, korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail
zsipm@mikolow.eu
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres email, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres email wskazany w ofercie Wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj potwierdzenia
przeczytania”
dla wszystkich wysyłanych wiadomości. Konsekwencje niedbałego,
nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez Wykonawcę w swojej ofercie obciążają
wyłącznie Wykonawcę.
Zamawiający jak i Wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu
dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w SIWZ, a
przez wykonawcę w ofercie.
Osoba upoważniona – Artur Pisarczyk
11. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium
12. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert.
13. Sposób przygotowania oferty:
13.1 Oferta winna składać się z:
- formularza oferty (Zał. nr 1 do siwz)
- informacji o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
(Zał. nr 4 do siwz) – o ile taka sytuacja zaistnieje
- Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie
warunkó udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania (Zał. Nr 2 i
3 do siwz) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz.
13.2. Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy (załączników) może
zostać przez wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi zostać zachowana.
13.3. Sposób przygotowania oferty:
1) oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim;
2) zaleca się, aby wszystkie kartki oferty wraz z dodatkami były ponumerowane i
złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki;
3) poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania
oferty (w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane); błędny zapis musi zostać
poprawiony poprzez przekreślenie pozwalające na zapoznanie się z pierwotną treścią;
4) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
5) oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonej i nienaruszonej kopercie
oznaczonej
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w następujący sposób:
OFERTA na:
„Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu
zajęć dodatkowych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I –
III szkół podstawowych” - część ….. (wskazać właściwą część której oferta dotyczy)
PN-38/2012/UE/IND
nie otwierać przed 16.11.2012 przed 12:30
6) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
7) Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do
występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
8) W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich
wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
9) W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu.
10) Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 16.11.2012 r. do
godziny 12:00.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora dnia 16.11.2012 r. o
godzinie 12:30.
15. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę oferty należy policzyć w oparciu o przedmiot zamówienia określony w części 3
SIWZ, uwzględniając wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego i
zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty, bez których nie można
wykonać przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty należy policzyć w oparciu o przedmiot zamówienia określony w części 3 SIWZ w
następujący sposób:
Cena godziny brutto x ilość godzin = cena zamówienia brutto dla poszczególnej części –
odrębnie.
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową brutto w PLN za wykonanie zamówienia dla
poszczególnej części (nie dopuszcza się złożenia ofert na więcej niż 4 części zamówienia).
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Punktacja wg wzoru:
CN
--------------- x 100 =...............punktów
CO
* wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną dla poszczególnej części
CO - cena oferty badanej dla poszczególnej części
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt dla każdej części.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
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W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art.
27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym
rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do
siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym
projekcie umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a, 3a cyt. ustawy
umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 cyt.
ustawy.
Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki
pocztowej.
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę
wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
19. Wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy.
Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
21. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
„Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
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Załącznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTY
Wykonawca(*)
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Adres

...........................................................................................................................................
Adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej)

Fax........................................,telefon................................Adres e‐mail………….………
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć
dodatkowych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
oferuję wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
Nr części
1
2
3
4
5
6

Stawka za godzinę
brutto w zł

Ilość godzin

cena brutto (stawka za godzinę
x ilość godzin)

109
160
30
30
30
40

UWAGA:
Jeden wykonawca może złożyć oferty na maksimum 3 części zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj. 30 dni.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

.................................................
miejscowość i data

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik
wykonawców.
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Załącznik nr 2 do siwz
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i braku przesłanek do wykluczenia z postępowania
Wykonawca
......................................................................................................................................

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

Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu „Indywidualizacja
nauczania w klasach I – III szkół podstawowych” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
1. Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki udziału
w postępowaniu.
2. Brak przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania, wymienionych w art. 24 cyt. ustawy.
2.1. W przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną oświadczam dodatkowo, że
w stosunku
do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości
zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego.

.................................................
miejscowość i data

…………..…………………………
pieczątka i podpis wykonawcy
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Załącznik nr 3 do siwz

Oświadczam, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu części zamówienia,
na które złożyłem ofertę, spełniają warunki udziału w postępowaniu odnośnie ich
kwalifikacji, określone w pkt 8 siwz dla tych części zamówienia.

.................................................
miejscowość i data

………………………………..…….
pieczątka i podpis wykonawcy

Uwaga:
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 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 tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
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Załącznik nr 4 do siwz

Informacja
o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
Lp.

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom

OŚWIADCZENIE
1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązań wynikających
z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec zamawiającego za
wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe
świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy.

.................................................
miejscowość i data

..…………...……………………
pieczątka i podpis wykonawcy
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Załącznik nr…… do SIWZ
WZÓR UMOWY

UMOWA nr .....................
Zawarta w dniu ………………… w Mikołowie
pomiędzy:
Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
z siedzibą w: 43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9
NIP: 635-15-79-508
REGON: 271570865
reprezentowanym przez:
mgr Elżbietę Muszyńską - Dyrektor ZSiPM
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…..................................................................
z siedzibą w: ….............................................
NIP: ..............................................................
REGON: ........................................................
reprezentowaną przez: ................................
zwanym w treści WYKONAWCĄ
§1
Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.)
§2
Przedmiotem umowy jest Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
edukacyjnych w ramach Projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych” polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych:
część nr…………. SIWZ (zwanego w dalszej części niniejszej umowy Projektem).
 Przedmiotowy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, 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 Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych.
1
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Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz
stanowiące integralną jej cześć: SIWZ i oferta Wykonawcy.



§3
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2013 r.
§4
Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy do zorganizowania i
przeprowadzenia zajęć dodatkowych: część nr…… nazwa części ……… w ……………..
(miejsce i adres szkoły) w wymiarze ………….. godzin.
 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia w ciągu 14 dni od dnia
podpisania umowy programu zajęć do akceptacji Zamawiającego.
 Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu, o którym mowa w
ust. 2, nie wyłącza obowiązku realizacji zajęć przez Wykonawcę już w okresie sporządzania
programu i jego akceptacji przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia do pisemnej akceptacji
Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu zajęć, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego dla
przedstawionego harmonogramu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji harmonogramu w razie jego zmiany i
przedstawienia Zamawiającemu do jego akceptacji oraz uzyskania zgody Zamawiającego dla
przedstawionej aktualizacji harmonogramu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uzasadnionych uwag i poprawek do
harmonogramu i jego aktualizacji oraz do programu zajęć, a Wykonawca niezwłocznie
uwzględni uwagi i poprawki Zamawiającego i przedstawi harmonogram lub jego aktualizację
lub program ponownie do akceptacji Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik zajęć dodatkowych realizowanych
w ramach projektu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco kartę pracy ucznia/uczennicy
uczestniczącego/ej w zajęciach dodatkowych w ramach projektu, stanowiącą załącznik nr 3 do
niniejszej umowy.


9. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia prowadzącego zajęcia w sprawie
ochrony zdrowia i życia dziecka oraz mienia na zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach
projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych”, stanowiącego
załącznik nr 7 do niniejszej umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji lub zmiany wzorów
załączników do niniejszej umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa krajowego oraz wytycznymi regulującymi wdrażanie i realizację Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostępnymi na stronie internetowej http://www.efs.gov.pl/
2
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i oświadcza, że zapoznał się z ww. Wytycznymi.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania wszystkich dokumentów związanych z
realizacją umowy Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom, w celu kontroli w
zakresie prawidłowej realizacji Projektu.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać obecne zaangażowanie osób kierowanych do realizacji
niniejszej usługi w ramach Projektu w realizację innych projektów współfinansowanych przez
Unię Europejską zgodnie z zasadami obowiązującymi Beneficjenta realizującego projekty w
ramach PO KL. Zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie może przekroczyć łącznie 240
godzin w danym miesiącu w czasie trwania niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w
ramach wszystkich projektów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w karcie czasu
pracy osoby realizującej zamówienie w ramach projektu.


§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie
w wysokości:
brutto:
słownie:
3. Rozliczenie wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 odbywać się będzie w okresach miesięcznych,
na postawie rachunku*/faktury* wystawianej przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych po
upływie miesiąca rozliczeniowego. Wzór rachunku stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia wypłaty wynagrodzenia na następny miesiąc
rozliczeniowy, w przypadku złożenia wymaganych dokumentów rozliczeniowych z uchybieniem
terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, aby forma rachunków/faktur
wystawionych przez Wykonawcę odpowiadała wymaganiom instytucji współfinansujących
realizację Projektu.
6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę rachunku*/ faktury* będzie karta czasu pracy osoby
realizującej zamówienie w ramach projektu, zatwierdzana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr….. oraz Koordynatora projektu oraz podpisany przez obie Strony umowy protokół zdawczoodbiorczy. Karta czasu pracy osoby realizującej zamówienie w ramach projektu stanowi załącznik
nr 4 a protokół zdawczo – odbiorczy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
7.
Osobą uprawnioną do zatwierdzenia i podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w ust. 6 ze strony Zamawiającego jest Koordynator projektu.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na rachunku*/fakturze*.
9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty rachunku*/faktury* Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty ich otrzymania.
§7
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Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawować
Koordynator projektu.

Nadzór nad realizacją zajęć sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr…….
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli oraz monitoringu pracy Wykonawcy na każdym
etapie jej wykonania.
§8
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od
Umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 15% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od
Umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 15% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 2 umowy.
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.


§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
a) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi przyczyn lub nie kontynuuje realizacji usługi,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca przerwał realizację usługi,
d) Wykonawca narusza harmonogram zajęć, zaakceptowany przez Zamawiającego, o którym mowa
w § 4 ust. 2 umowy lub dokonuje jego aktualizacji bez akceptacji Zamawiającego.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego – strony
postanawiają jak poniżej:
a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy – Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia.
b) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego usługi przerwane, jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za
usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za nierozliczone
usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
1.

§ 10
Ze strony Wykonawcy zajęcia prowadzić będzie…………………………….
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2. W przypadku niemożności zrealizowania zajęć w wyznaczonym terminie Wykonawca
zobowiązuje się do odpracowania zajęć zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem uprzednio
zaakceptowanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności Wykonawca zobowiązuje się do
zapewnienia zastępstwa w prowadzeniu zajęć dodatkowych w części …………. zamówienia przez
osobę o kwalifikacjach nie niższych niż Wykonawca danej części zamówienia.
4. Przypadek, o którym mowa w ust. 2, wymaga niezwłocznego pisemnego poinformowania
Zamawiającego o niemożności zrealizowania zajęć zgodnie z harmonogramem przed ich
planowanym rozpoczęciem.
§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej
zmiany, z uwzględnieniem art. 144 Prawa Zamówień Publicznych
2. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie
siedzib lub nazw firm, osób uprawnionych do reprezentacji, numerów telefonów lub faksów.
W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma dostarczone pod ostatni adres drugiej Strony
wskazany w niniejszej umowie lub późniejszym powiadomieniu uważa się za prawidłowo
dostarczone.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz trzy
dla Zamawiającego.
Wykonawca

Zamawiający

*niepotrzebne skreślić
Załączniki do Umowy:
1. Załącznik nr 1 – Wzór harmonogramu zajęć
2. Załącznik nr 2 - Wzór dziennika zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu.
2. Załącznik nr 3 – Wzór karty pracy ucznia/uczennicy uczestniczącego/ej w zajęciach dodatkowych w ramach projektu.
3. Załącznik nr 4 – Wzór karty czasu pracy osoby realizującej zamówienie w ramach projektu.
4. Załącznik nr 5 – Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego.
5. Załącznik nr 6 – Wzór rachunku.
7. Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia prowadzącego zajęcia w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka oraz mienia na zajęciach dodatkowych
realizowanych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych”
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………… z dnia ………………..
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
………..……………………………………………………………………………………………………..
(nazwa zajęć)

Szkoła Podstawowa nr ………… im. …………….. ……..
……………………………………………………………….
(adres)

Nr projektu: POKL.09.01.02-24-171/11
LP.

DATA

Tytuł projektu: „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych”
GODZINA (od - do)

…………………………………………

MIEJSCE
(nr sali)

………………………………………

(podpis prowadzącego zajęć)

(podpis dyrektora szkoły)

…………………………………………
(zatwierdził koordynator)

„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III
szkół podstawowych”
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. Tel.: +48 32 226-01-69
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2 do Umowy nr………………z dnia………………………

…………………………………………
(pieczęć placówki)

DZIENNIK ZAJĘĆ
Rok szkolny 2012/2013

zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu
„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rodzaj zajęć: ……………………………………………………………………………….
Prowadzący: ………………………………………………………………………………..

„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III
szkół podstawowych”
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. Tel.: +48 32 226-01-69
--------------------------------------------------------------------------------------------------

DANE OSOBOWE
Lista obecności uczestników na zajęciach:
…………………………………………………………………………………………………………………
Semestr I
Data
Lp.

Imię i nazwisko

RAZEM
L. obecnych -K/M
L. nieobecnych
Semestr II
Data
Lp.

Imię i nazwisko

RAZEM
L.obecnych – K/M
L.nieobecnych
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TEMAT ZAJĘĆ
Semestr I
Data

Godzina zajęć

Temat zajęć

Podpis prowadzącego

………………………….………………..…………….

………………………….………………..…………….

data i podpis prowadzącego zajęcia

data i podpis dyrektora szkoły

……………………………………
data i podpis koordynatora

3

„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III
szkół podstawowych”
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. Tel.: +48 32 226-01-69
--------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMAT ZAJĘĆ
Semestr II
Data

Godzina zajęć

Temat zajęć

Podpis prowadzącego

………………………….………………..…………….

………………………….………………..…………….

data i podpis prowadzącego zajęcia

data i podpis dyrektora szkoły

……………………………………
data i podpis koordynatora
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Załącznik nr 3 do Umowy nr………………z dnia………………………

……….………………………………
/PIECZĘĆ SZKOŁY/

KARTA PRACY UCZNIA/UCZENNICY
uczestniczącego/ej w zajęciach dodatkowych w projekcie
„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”
w roku szkolnym 2012/2013
realizowanego przez Gminę Mikołów
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013

Imię i nazwisko dziecka: ..............................................................................................
PESEL:.............................................................
Rok szkolny: 2012/2013
Zajęcia dodatkowe

Prowadzący zajęcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III
szkół podstawowych”
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. Tel.: +48 32 226-01-69
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia dodatkowe:……………………………
ROK 2012

Liczba
godz.

Efekty realizacji zajęć

Podpis
prowadzącego

Liczba
godz.

Efekty realizacji zajęć

Podpis
Prowadzącego

wrzesień

październik
listopad
grudzień
Rok 2013

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

………………………….………………..…………….

………………………….………………..…………….

data i podpis prowadzącego zajęcia

data i podpis dyrektora szkoły
……………………………………
data i podpis koordynatora
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EWALUACJA rok szkolny 2012/2013 sem. I
(ocena przydatności i skuteczności przeprowadzonych zajęć w odniesieniu do założonych celów)
Zajęcia dodatkowe:………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

………………………….………………..…………….

………………………….………………..…………….

data i podpis prowadzącego zajęcia

data i podpis dyrektora szkoły
……………………………………
data i podpis koordynatora
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EWALUACJA rok szkolny 2012/2013 sem. II
(ocena przydatności i skuteczności przeprowadzonych zajęć w odniesieniu do założonych celów)
Zajęcia dodatkowe:…………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
………………………….………………..…………….

………………………….………………..…………….

data i podpis prowadzącego zajęcia

data i podpis dyrektora szkoły
……………………………………
data i podpis koordynatora
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Załącznik nr 4 do Umowy nr ……………… z dnia ………………………

Karta czasu pracy osoby realizującej zamówienie w ramach projektu POKL.09.01.02-24-171/11
1. Za okres od:

do:

Beneficjent/Partner

Gmina Mikołów/Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych”

3. Tytuł projektu:

POKL.09.01.02-24-171/11

4. Numer projektu:
5. Imię i Nazwisko:
6. Rodzaj zajęć:
7. Miejsce
realizacji zajęć:
Dzień miesiąca

Opis zadań wykonywanych na rzecz lub w ramach projektu

Liczba godzin

2

3

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0

Ogółem:

Data:.../…../…..

Podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym:
Zatwierdzam wykonanie powyższych zadań

Dyrektor szkoły

Koordynator projektu

(data i podpis)

(data i podpis)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

(pieczęć szkoły)

Jednocześnie oświadczam, iż jestem/nie jestem* zaangażowany/a w realizację zadań w innych projektach NSRO w wymiarze
……….. godzin miesięcznie w ………………………………………………………………………….. (nazwa projektu/Beneficjent)

Podpis
* niepotrzebne skreślić

„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych”
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. Tel.: +48 32 226-01-69
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 5 do Umowy nr…………….z dnia …………….
Mikołów, dnia …………….

Protokół zdawczo - odbiorczy
Wykonanie prac w wymiarze …………. godzin w miesiącu ………………….. roku w ramach
projektu: „ I n d y w i d u a l i z a c j a n a u c z a n i a w k l a s a c h I – I I I s z k ó ł
podstawowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zgodnie z umową ………………………z dnia……….

Strony uznają wykonanie usługi za miesiąc ………………….. r. zgodnie z załączoną kartą
czasu pracy.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wykonawca

Zamawiający

„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych”
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. Tel.: +48 32 226-01-69

-------------------------------------------------------------------------------------------------PN‐38/2012/UE/IND

Załącznik nr 6 do Umowy nr ………………..z dnia …………….
Mikołów, dnia ……………….
1. ……………………………..……
/imię i nazwisko wystawcy/

………………………………….
/adres zamieszkania/
…………………………………………..
/PESEL/

Rachunek
dla Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, 43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9
Zgodnie z umową nr ……………………
z dnia ………………… za wykonanie
części……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(numer i nazwa) przedmiotu zamówienia na świadczenie usług edukacyjnych polegających na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej
nr ……….im……………………… w ramach projektu nr POKL.09.01.02-24-171/11
„Indywidualizacja
nauczania
w
klasach
I
–
III
szkół podstawowych”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w wymiarze ……………… godzin
w miesiącu
…………………. r. należna jest kwota brutto …………… (ilość godzin x stawka za godz.)
słownie złotych………………………………………………………….
Nr konta/nazwa banku………………………………………………………………..…………
…………………………………………
/podpis wystawcy rachunku/
Zamawiający - ZSiPM
Praca została wykonana
i przyjęta bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami
………………………………
/podpis Zamawiającego/

„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych”
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
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Załącznik nr 7 do Umowy nr………………….…….z dnia ………….
Mikołów, dnia …………….

OŚWIADCZENIE PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA
w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka oraz mienia na zajęciach dodatkowych
realizowanych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół
podstawowych”
Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa krajowego niniejszym
oświadczam, że:
1. Posiadam znajomość przepisów BHP, zostałem/łam w tym zakresie przeszkolony/a i tym
samym ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie
uczniów powierzonych mojej opiece.
2. Zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności podczas realizacji zajęć za przyjęte do
korzystania mienie przekazane mi przez Zleceniodawcę. Jako mienie rozumie się m.in. sale
udostępnione na czas prowadzenia zajęć dodatkowych wraz z wyposażeniem, pomoce
dydaktyczne oraz wszelkie materiały i sprzęty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy
oraz realizacji zamówienia.
3. Zobowiązuję się, że dołożę wszelkich starań o utrzymanie mienia w należytym stanie
technicznym w czasie trwania zajęć.
4. W przypadku wystąpienia zdarzeń narażających życie i zdrowie uczniów powierzonych
mojej opiece niezwłocznie poinformuję o zdarzeniu Dyrektora szkoły oraz Koordynatora
projektu lub odpowiednią instytucję właściwą dla ww. zdarzeń.
5. W przypadku kradzieży, rabunku, zniszczenia, utraty, zagubienia mienia lub innego zdarzenia
losowego niezwłocznie poinformuję o zdarzeniu Dyrektora szkoły oraz Koordynatora projektu
lub odpowiednią instytucję właściwą dla ww. zdarzeń.
6. Zobowiązuję się do przestrzegania tych przepisów i wykonywania wszystkich zarządzeń
wydanych w tym zakresie oraz poleceń Dyrektora szkoły, Koordynatora projektu i władz
oświatowych.

…………………………………….
/podpis Wykonawcy/

