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Gmina Tarnów 

UL. Krakowska 19 

33-100 Tarnów 
 

tel. (14) 688 01 01, (14) 6880110, fax. (14) 6880130 

e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl 

 

 

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H 

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A 

 
Rodzaj  przetargu    

Przetarg nieograniczony , o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach 

wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz 907, ze zm.). 

 

 
Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Akademia Talentów” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez 

Europejski Fundusz Społeczny Poddziałanie 9.1.2 POKL w 

szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnów, 

CPV 80000000, 80100000 

 
TERMINY: 

składanie ofert do 14.08.2014 r. godz. 11
30 

otwarcie ofert – 14.08.2014 r. godz. 12
00 

 
 

 

ZATWIERDZAM:       WÓJT  GMINY  Tarnów 

                                 

                                     

 

                                    Dnia 05 sierpień 2014r 
Uwaga: 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Wykonawca ponosi ryzyko 

nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, bądź przedłożenia oferty nie w pełni 

odpowiadającej niniejszej dokumentacji. Każde z uchybień może skutkować odrzuceniem oferty. Złożenie oferty 

będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 

 

mailto:urzad@gmina.tarnow.pl
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I. Informacje ogólne 

 

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907, ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, o wartości mniejszej niż kwota określona w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień 

publicznych. 

2. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1.Oferta zostanie sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. 

2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

3.Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie czytelną 

techniką trwałą. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

4.Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do występowania w 

imieniu wykonawcy i opatrzone pieczęcią. 

5.Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 

osoby upoważnione do podpisania oferty. 

6.Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 

z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie to powinno być przedstawione w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, radcę 

prawnego, adwokata lub notariusza. 

7.Ze względu na nałożony na zamawiającego w art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych 

w postępowaniu, z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji ( Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211, ze zm.) wykonawca stosowne zastrzeżenie 

powinien złożyć w formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie 

ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby 

informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez wykonawcę spięte ( 

zszyte ) oddzielnie od pozostałych , jawnych elementów oferty z oznaczeniem „ tajemnica 

przedsiębiorstwa „. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofercie. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

w/w ustawy , skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

Zamawiający udostępni oferty od chwili ich otwarcia.  

8.W przypadku gdyby wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś 

dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 

na każdej stronie dokumentu. 

9.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez dostawcę lub wykonawcę kserokopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie 
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może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

10. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej 

niż jedną ofertę, zostanie odrzucona. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

14.Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz 

posiadającej następujące oznaczenia: Oferta na prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. 

„Akademia Talentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez 

Europejski Fundusz Społeczny Podziałanie 9.1.2 POKL w szkołach podstawowych na 

terenie gminy Tarnów - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM   14.08.2014 r, godz. 12
00

 

15.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu do składania ofert. 

16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w 

sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta będzie dodatkowo oznaczona 

określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy , którzy: 

1/ Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

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

2/ Dysponują osobami z uprawnieniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra 

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

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

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 

nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 1207,   ze zm.),oraz posiadają doświadczenie zawodowe w 

zakresie prowadzenia zajęć.  

3/ Wykonali lub wykonują min. 1 usługę polegającą na prowadzeniu dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w szkołach podstawowych. 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o 

dokumenty wymagane w rozdziale IV niniejszej SIWZ metodą spełnia / nie spełnia. 

Wykonawcy, którzy nie spełnią, choć jednego z w ww. warunków, zostaną wykluczeni z 

postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone. 

 

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez zamawiającego 

oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i 

oświadczenia : 

1/ Formularz oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ). 

2/  Oświadczenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  (załącznik nr 2 do SIWZ). 

3/ Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o 

którym mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
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4/   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

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 wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy,  

5/  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

6/   Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

7/  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

8/   Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

9/ Oświadczenie, że osoby, które będą Uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia. – wg załącznika nr 5 do SIWZ. 

10/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

– (Załącznik nr 7 do SIWZ) 

11/ 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 tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. - – (Załącznik nr 10 do SIWZ) 

12/  Informacja jaka część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – jeżeli 

dotyczy ( Załącznik nr 6 do SIWZ )  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p9&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p9&full=1
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13/ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznika nr 8 do 

SIWZ 

14/ W przypadku, gdy dokumenty przetargowe podpisują inne osoby niż ujawnione w 

rejestrach, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione, z 

zaznaczeniem zakresu i okresu udzielonego pełnomocnictwa. 

15/ Informacja Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej – według załącznika 

nr 9 do SIWZ .  

16/ Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

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

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

17/  Oferty składane wspólnie (konsorcjum) 

1. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej 

wykonawców, pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne 

w przypadku jego uzyskania. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie 

oryginału . 

2.  Pełnomocnictwo winno określać w szczególności: 

a)  przedmiot postępowania, którego dotyczy, 

b)  wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

c)  wykonawcę – pełnomocnika, 

d)  zakres umocowania pełnomocnika. 

3. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji 

właściwych dla każdego z wykonawców. 

4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie musi 

złożyć dokumenty wymienione w ust.1 pkt 2, 3 SIWZ. Wykonawca powołujący się 

przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.  

5. Dokumenty wymienione w ust.1 pkt 5, 6 SIWZ potwierdzające spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale III ust.1 pkt 2, 3 wykonawcy 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają łącznie. 

6.  Przed zawarciem umowy Zamawiający żądał będzie od Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, umowy regulującej współpracę wykonawców, wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 

dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do 

uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie 

skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 

W przypadku braku pełnomocnictwa lub załączenia do oferty wadliwego pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia,  na takich samych zasadach, jak 

uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

Złożone w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dokumenty, powinny potwierdzać 

spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu 

wyznaczonym na dzień składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 

a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 4, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

4. Zamawiający poprawi 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 odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, nie zgodził się  na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze 

specyfikacją. Powodem  odrzucenia oferty będzie także stwierdzenie w jej treści błędu w 

obliczeniu ceny. 

5. Złożone oferty podlegają sprawdzeniu co do zgodności ich zakresu rzeczowego z 

elementami dokumentacji przetargowej. 
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V. Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: dodatkowych zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych z języka angielskiego, matematyki, i przyrody; dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z 

informatyki; w ramach projektu pn ”Akademia Talentów” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny Podziałanie 9.1.2 

POKL w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnów( Łącznie 2 400 godzin 

lekcyjnych). CPV 80000000, 80100000 

 

 

Zadanie 1.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka 

angielskiego  w Szkole Podstawowej w Błoniu: 

a) Grupa II (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 2.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka 

angielskiego  w Szkole Podstawowej w Jodłówce-Wałkach: 

a) Grupa II (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 3.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka 

angielskiego  w Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 4.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka 

angielskiego  w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej: 

a) Grupa II (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 5.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka 

angielskiego  w Szkole Podstawowej w Tarnowcu: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 6.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka 

angielskiego  w Szkole Podstawowej nr 1  w Woli Rzędzińskiej: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

c) Grupa V (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

 

Zadanie 7.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka 

angielskiego  w Szkole Podstawowej nr 2  w Woli Rzędzińskiej: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 
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Zadanie 8.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka 

angielskiego  w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze: 

a) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 9.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki  w 

Szkole Podstawowej w Błoniu: 

a) Grupa II (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 10.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w 

Szkole Podstawowej w Jodłówce-Wałkach: 

a) Grupa II (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 11.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w 

Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 12.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w 

Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej: 

a) Grupa II (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 13.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w 

Szkole Podstawowej w Tarnowcu: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 14.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w 

Szkole Podstawowej nr 1  w Woli Rzędzińskiej: 

a) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa V (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

c) Grupa VI (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 15.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w 

Szkole Podstawowej nr 2  w Woli Rzędzińskiej: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 16.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki  

w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze: 

a) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 17.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki  

w Szkole Podstawowej w Zgłobicach: 

a) Grupa V (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa VI (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 
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Zadanie 18.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody  w 

Szkole Podstawowej w Błoniu: 

a) Grupa II (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 19.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody w 

Szkole Podstawowej w Jodłówce-Wałkach: 

a) Grupa II (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 20.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody w 

Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 21.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka 

przyrody  w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej: 

a) Grupa II (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 22.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody w 

Szkole Podstawowej w Tarnowcu: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 23.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody w 

Szkole Podstawowej nr 1  w Woli Rzędzińskiej: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 24.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody w 

Szkole Podstawowej nr 2  w Woli Rzędzińskiej: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 25.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody w 

Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze: 

a) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 26.  Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody w 

Szkole Podstawowej w Zgłobicach: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

c) Grupa V (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 27.  Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych  z informatyki w Szkole Podstawowej w Błoniu: 

a) Grupa II (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 
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Zadanie 28.  Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych  z informatyki w Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 29.  Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych  z informatyki w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej: 

a) Grupa II (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 30. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych  z informatyki w Szkole Podstawowej w Tarnowcu: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

b) Grupa IV (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

Zadanie 31. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych  z informatyki w Szkole Podstawowej w Zgłobicach: 

a) Grupa III (32 godziny w 2014 roku, 16 godzin w 2015roku) 

 

 

1. Zajęcia muszą być zgodne z podstawą programową zgodną z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz.U.  z 2009 r. Nr 4 poz.17). 

2. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie uzgadniany z wyłonionym Wykonawcą usługi 

po podpisaniu umowy z Opiekunem projektu w danej szkole podstawowej. 

3. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca przygotuje program zajęć. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę 

imienną dzieci uczestniczących w zajęciach i tematykę zajęć. Strona tytułowa dziennika 

musi być opatrzona kolorowymi logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii 

Europejskiej oraz sformułowaniem „Projekt pn. „Akademia Talentów” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz 

Społeczny ”. 

5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał dziennika zajęć po zakończeniu zajęć 

ustalonych w harmonogramie na dany tydzień. 

6. Zajęcia mają odbywać się bezpośrednio po lekcjach. 

 

Oferent będący osobą fizyczną uwzględnia w cenie ofertowej wszystkie składniki 

wynagrodzenia (ponoszone przez wykonawcę i zleceniodawcę) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie oraz wszystkie koszty, które musi ponieść w związku z realizacją 

usługi. 

Oferent będący przedsiębiorcą uwzględnia w cenie ofertowej wszystkie koszty, które musi 

ponieść w związku z realizacją usługi. 

 

 

VI. Termin realizacji zamówienia 

 

 Termin realizacji zamówienia ( wymagany )  - od podpisania umowy do 30.03.2015 r.  
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VII. Opis kryteriów oceny ofert 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Cena 100 % 

Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie wg poniższych zasad: 

 

Najniższa cena ofertowa brutto wykonania usługi- 100 pkt 

 

       Minimalizacja wg wzoru matematycznego: 

 

                  najniższa cena z rozpatrywanych ofert 

      C = --------------------------------------------------------------- *100pkt. 

                            cena badanej oferty 

 

 

VIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

1.Wykonawca określi cenę na podstawie sporządzonej przez siebie oferty. Podana cena będzie 

ceną  ryczałtową w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego i powinna uwzględniać 

wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia.  

2.Cena winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

3. Nie przewiduje się waloryzacji ceny. 

4. Nie dopuszcza się stosowania tzw. opustów ( zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, 

jak również do ogólnej ceny oferty ). 

5. Cenę oferty należy podać  brutto.  

Do porównania ofert będzie przyjmowana cena oferty z podatkiem VAT. 

6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich. 

 

 

IX. Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie 

Gminy Tarnów ul. Krakowska 19  w pokoju nr6A ( Dziennik podawczy )  nie później niż 

do dnia 14.08.2014 r. do godz. 11
30

. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 

 

X. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz zmian specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia  

 

1. Wykonawca  może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wpłynął do zamawiającego nie 
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później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu wniosku o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wykonawcom,  którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść  

zapytań wraz z wyjaśnieniami umieszczona zostanie również na stronie internetowej 

zamawiającego – www.gmina.tarnow.pl 

4.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę 

zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej  

zamawiającego – www.gmina.tarnow.pl 

5.Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  niezbędny 

jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  

6.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1. 

7.O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający  niezwłocznie zawiadamia wszystkich 

wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Zawiadomienie to umieszcza również na stronie internetowej zamawiającego – 

www.gmina.tarnow.pl 

8.Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są : 

Elżbieta Chrząszcz ( pok. Nr 212 ) tel. 14 6880135, 14 6880110 wewn. 35 

e - mail: echrzaszcz@gmina.tarnow.pl 

 

 

X.A Wadium – nie jest wymagane 

 

XI. Termin związania ofertą  

 

1. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

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

ofert. 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

1. Zamawiający otworzy oferty w siedzibie zamawiającego tj, Urząd Gminy Tarnów  

ul. Krakowska 19 , 33-100 Tarnów  pok. Nr 207 ( sala narad II p ) w dniu 14 sierpnia 2014 r. 

o godz. 12
00  

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

3.Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 

http://www.gmina.tarnow.pl/
http://www.gmina.tarnow.pl/
http://www.gmina.tarnow.pl/
mailto:echrzaszcz@gmina.tarnow.pl
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tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5.Otwarcie ofert będzie poprzedzone policzeniem otrzymanych ofert z jednoczesnym 

sprawdzeniem nienaruszalności kopert z ofertami i zbadaniem czy oferty złożono w terminie. 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.  

6.Pozostałe oferty będą otwierane według kolejności składania ofert przez Wykonawców z 

podaniem nazwy firmy, adresu danego Wykonawcy oraz ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w ofertach. 

7.Informacje, o których mowa w punkcie 4 i 6 doręcza się wykonawcom , którzy nie byli 

obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 

8.W przypadku złożenia ofert zamiennych, oferty pierwotne, do których dołączone są „oferty 

zamienne” nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcom po otwarciu ofert. W  

przypadku kiedy wykonawca nie będzie na otwarciu ofert, oferta pierwotna ( bez otwierania )  

zostanie odesłana pocztą do Wykonawcy. 

9.Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną odesłane Wykonawcy pocztą. 

 

XIII. Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 

1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców 

którzy złożyli oferty o: 

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

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

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

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

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

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

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4/ terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o 

których mowa w ust. 2, również na stronie internetowej zamawiającego 

www.gmina.tarnow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

4. Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający powiadomi, listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru, oferenta o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu 

zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy.  

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

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 93 ust. 1 ustawy. 

XIV. Unieważnienie postępowania  
1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 93 ust. 1 ustawy. 

http://www.gmina.tarnow.pl/
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2.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1/ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,  

2/ złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten 

sam przedmiot zmówienia. 

 

XV. Zawiadomienie i oświadczenie 

zamawiającego i wykonawców 

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane i 

skierowane na adres: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów , faksem: /48 

14/ 688 01 30 lub na adres e-mail: echrzaszcz@gmina.tarnow.pl , urzad@gmina.tarnow.pl   

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie  

potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

 

XVI. Odwołania 

 

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki 

ochrony prawnej na zasadach określonych w prawie zamówień publicznych (dział VI „PZP”) 

 

XVII. Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 

 

I.  Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w 

wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego, 

b. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, 

mailto:echrzaszcz@gmina.tarnow.pl
mailto:urzad@gmina.tarnow.pl


 
 

              Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego               
 

 

 15 

c. w przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania z powodu 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy – w wysokości 

100% wartości wynagrodzenia umownego.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a. z tytułu odstąpienia od wykonania umowy wskutek okoliczności, za które 

wyłącznie odpowiada Zamawiający, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 

umownego. 

 

II. ZMIANY TREŚCI UMOWY 

1.Działając zgodnie z Art. 144 ust.1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 

1/ Zmian ogólnych: 

a)zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej, 

b) zmiany stanu prawnego, mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

2/ Zmian wpływających na termin wykonania umowy: 

a) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli 

opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub jest efektem 

działania siły wyższej lub przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy. 

3/ Zmian wpływających na wynagrodzenie: 

a) nie możliwa jest zmiana postanowień umowy, w związku ze zmianą stawki podatku od 

towarów i usług ( VAT ) 

4/ Innych zmian – z zastrzeżeniem art. 140 ust. 3 ustawy 

2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia, sporządzonego przez komisję 

powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciel 

Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem 

nieważności, zachowania formy pisemnej. 

3.Zamawijący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w 

umowie i ustawie oraz gdy: 

1/ zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, 

2/ Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie zapewniającym ukończenie usługi 

zgodnie z umową, 

3/ Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych postanowień umowy, 

4/ Wykonawca przerwał realizację usługi z przyczyn leżących po jego stronie. 

 

III. Przed Podpisaniem umowy Wykonawca będący osoba fizyczną dodatkowo dostarczy 

następujące dokumenty: 

- Kwestionariusz osobowy (druk dostarczy zamawiający).  

- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (druk dostarczy 

zamawiający). 

-  Oświadczenie podleganiu/nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i 

zdrowotnemu  (druk dostarczy zamawiający). 
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-  

 

XVIII. Załącznikami do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia są: 
 

1. Formularz oferty          – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy       – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego art. 24 ust.1 i 2  ustawy         – załącznik nr 3 

4. Wykaz osób fizycznych w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy                  – załącznik nr 4 

5. Oświadczenie wykonawcy   –        -  załącznik nr 5 

6. Informacja jaka część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcą – załącznik nr 6 

7. Wykaz wykonanych usług          – załącznik nr 7 

8. Wykaz  osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia        - załącznik nr 8 

9. Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej– załącznik nr 9 

10.Zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów do dyspozycji   – załącznik nr 10 

11. Wzór umowy –                    -   załącznik nr 11 

 

 

 

Tarnów, dnia 2014-08-05 
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Pieczęć nagłówkowa 

Załącznik nr 1 

 

(Wzór formularza) 

Data:.............................. 

O F E R T A 

 

 

                                                                       Do 

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

                                                                                        / Zamawiający / 

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

 

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

    

   Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na prowadzenie zajęć w ramach 

projektu pn ”Akademia Talentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez 

Europejski Fundusz Społeczny Podziałanie 9.1.2 POKL w szkołach podstawowych na terenie 

gminy Tarnów., opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr:……………data 

ogłoszenia ……………….r. na stronie internetowej www.gmina.tarnow.pl i tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Tarnów: 

 

1. oferujemy wykonanie usług objętych ogłoszeniem za cenę : 

 
Cena ofertowa brutto: ………………………………..……………….………………….…zł  

słownie złotych: ……………………………………………….……………………………..  

w tym cena za jedną godzinę zajęć brutto……………………………………………..........zł  

słownie złotych………………………………………………………………………………..  

 

 

W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie od podpisania umowy – 31.03.2015 r.   

3. Termin płatności  do  30 dni od daty otrzymania faktury po przekazaniu środków . 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.  

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 

6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 

7. Następujące usługi zamierzamy zlecić podwykonawcom  – wg załącznika nr 6 do SIWZ ) 

8. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkach, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. W przypadku wygrania postępowania przetargowego, wynagrodzenie za wykonane prace 

będzie płacone  przelewem na konto:........................................................................................... 

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

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

http://www.gmina.tarnow.pl/
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11. Osobą uprawnioną do udzielenia informacji na temat oferty jest 

……………………………………………….. telefon / fax …………………………….. 

12. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na 

stronach.............................................................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą 

być ogólnie udostępnione. 

13. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

( wymienione w kolejności ujętej w Rozdziale IV SIWZ) 

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

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

………………….., …………….. 
         (miejscowość )             ( data ) 

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

                                                                                          upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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załącznik nr 2 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE ZGODNIE art. 22 ust.1 ustawy 

 

Nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

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

 

Adres  Wykonawcy  

 

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

 

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

 

Nr telefonu ................................................................................................................................... 

 

Nr faksu ........................................................................................................................................ 

 

E-mail…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 

roku (Dz.U. z  09 sierpnia 2013 poz. 907 t.j.). 

 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4. Jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej wykonać zamówienie  

 

 
 

.............................. dnia:..........................      ................................................................................ 
                                                                                      Pieczątka  podpis upoważnionego 

                                                                                                          przedstawiciela  Wykonawcy 
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załącznik nr 3 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO art. 24 ust.1 i 2 

 

 

Nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

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

 

Adres  Wykonawcy  

 

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

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na 

podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 

2013 r. poz 907, ze zm.). 
 

Zgodnie z art. 24  ust. 1 w/w ustawy - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta 

została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

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

którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

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

wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

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

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

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

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

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

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

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

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

skarbowego; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

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

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

przestępstwa skarbowego; 

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

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

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

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

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
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skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego; 

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

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

Zgodnie z art. 24  ust. 2 w/w ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również 

wykonawców, którzy: 

 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w 

celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych  

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym 

udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

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

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

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

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

.............................. dnia:..........................      ................................................................................ 
                                                                                                         Pieczątka i podpis upoważnionego 

                                                                                                             przedstawiciela  Wykonawcy 
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załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Oświadczenia osób fizycznych w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy 

 

 Nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

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

 

Adres  Wykonawcy  

 

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

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz 907, ze zm.). 

 

 

 
 

 

 

.............................. dnia:..........................      ................................................................................ 
                                                                                           Pieczątka i podpis upoważnionego 

                                                                                                                przedstawiciela  Wykonawcy 

 

 

 

              
 

 

 

Art. 24  ust. 1 pkt 2 w/w ustawy - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

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

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 
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Załącznik Nr 5 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 
Nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

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

 

Adres  Wykonawcy  

 

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

 

 

Oświadczam, że osoby, Oświadczenie, że osoby, które będą Uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli stawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

 

 

                                                                              .......................................................... 
                                                                                                                data, podpis, pieczątka 

                                                                                               / upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy / 
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Załącznik nr 6 

 

Informacja jaka część zamówienia zostanie powierzona 

podwykonawcom 
 
 

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

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

Adres: ........................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

Rodzaj powierzonej części zamówienia Wartość powierzonej części zamówienia 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ................................................ 
                                                                                                                    data, podpis, pieczątka 

                                                                                               / upoważnionego przedstawiciela 

                                                                                                                            Wykonawcy/ 
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załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

 

Nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

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

 

Adres  Wykonawcy  

 

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

Oświadczam(y), że: 

 

W okresie ostatnich 3 lat lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia: 

  
Lp. Nazwa Zamawiającego Nazwa zadania, rodzaj 

zajęć 

Data i miejsce 

wykonywania, 

rodzaj szkoły 

Wartość 

zamówienia 

 

 

 

 

 

 

    

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................. dnia:..........................      ............................................................................... 
Pieczątka i podpis upoważnionego 

                                                                                                                    przedstawiciela  Wykonawcy 
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załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

Wykaz  osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia        

 

 

 
Lp.  

Imię i Nazwisko 

Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia 

oraz zakres czynności przy wykonaniu zamówienia, kwalifikacje 

zawodowe (wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe na 

stanowisku nauczyciela danego przedmiotu, doświadczenie w pracy z 

dziećmi) 

 

Podstawa 

dysponowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                              .......................................................... 
                                                                                                                data, podpis, pieczątka 

                                                                                               / upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy / 
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załącznik nr 9 do SIWZ 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej. 

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

…………………………………………………………………..……………….. 

Adres Wykonawcy: 

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

(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

 

 

W wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz 907, ze zm.). 

 przedkładam niniejszą informację: 

- Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej * 

- Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę  

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej * 

 

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

miejsce i data        podpis i pieczęć 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Uwaga: Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę (wykaz) 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.  
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załącznik nr 10 do SIWZ 

Nazwa i adres podmiotu 

 

 

 

 

Oświadczenie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy zasoby do 

realizacji zamówienia 
 

 

dotyczy: przetargu na prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Akademia Talentów” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny 

Poddziałanie 9.1.2 POKL w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnów, CPV 

80000000, 80100000. 

 

 

Stosownie do treści art.26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień 

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

w związku przetargiem nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego, 

zobowiązuję się do oddania Wykonawcy składającemu ofertę -do jego dyspozycji, 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu  zamówienia 

publicznego w zakresie: /np. podać jaki zakres rzeczowy, sprzęt lub osoby/  

 

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

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

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

 

2. Jako podmiot udostępniający Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia 

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w 

art.24  prawa zamówień publicznych.  

3. Oświadczam ponadto, że nie występują okoliczności wykluczające określone  w  art. 24  

ust.1 pkt.2 prawa zamówień publicznych *(dotyczy podmiotów będących osobą fizyczną). 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpis 
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Załącznik nr 11 

UMOWA     

 

 
Zawarta w dniu  ……………. r.  w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów 33-100 Tarnów, ul. 
Krakowska 19, reprezentowaną przez  
Wójta Gminy Tarnów Pana Grzegorza Kozioł,  
przy udziale Pani mgr  Ireny Podraza – Skarbnika Gminy, 
zwanego  dalej „Zleceniodawcą”, a  
 

Panem/Panią (firmą / Nazwa)  ……………………, zamieszkałym/-ą w ………………., ul. 

…………………, legitymującym/-ą się dowodem osobistym seria i nr .................., PESEL 

.................. lub firmą ...................................... z siedzibą w ......................................... ul. 

............................., wpisaną do ............................................................ pod Nr ...................., 

reprezentowaną przez: ..................................................................., 

zwanym/-ą dalej „Zleceniobiorcą”,  

 
w wyniku wyboru Zleceniobiorcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności związane z 
realizacją projektu nr POKL.09.01.02-12-003/12 pn. „Akademia Talentów”, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 
zwane dalej „przedmiotem umowy”, szczegółowo określone w załączniku do umowy: 

 

§ 2 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należytą 

staranność i dbałość o interesy Zleceniodawcy. 
 
2. Zleceniobiorca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu, jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczestników zajęć edukacyjnych. Zajęcia mają odbywać się bezpośrednio po lekcjach. 

 
 

3. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy: Szkoły Podstawowe na terenie Gminy 

Tarnów). 

 

§ 3 
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- Wartość umowy wynosi: ………… zł brutto (słownie złotych: ………………………..) i 

obejmuje realizację świadczeń wskazanych w § 1 oraz wszelkie inne świadczenia 

niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 

 

- Płatności realizowane będą proporcjonalnie do zrealizowanej ilości zajęć w miesiącu, po 

ich wykonaniu i przedłożeniu rachunku, w przypadku osób fizycznych nie prowadzących 

działalności gospodarczej- dokonując potrącenia należnej zaliczki na podatek dochodowy 

od osób fizycznych i  składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami.. 

 

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest niniejsza umowa oraz rachunek/faktura 

z potwierdzeniem wykonania czynności przez Zleceniodawcę wystawiony na Urząd 

Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów. 

 

- Potwierdzenia należytego wykonania umowy dokona koordynator projektu w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której prowadzone są zajęcia. 

 

- Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia rachunku. 

 

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

- Strony zgodnie oświadczają, iż w razie braku środków na rachunku projektu zapłata 

dokonana zostanie niezwłocznie po otrzymaniu środków na rachunek projektu bez 

konieczności zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia. 

 

§ 4 

 
1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

2. dla Zleceniodawcy: dziennik podawczy Urzędu Gminy Tarnów; 
3. dla Zleceniobiorcy: ……………. 

 
1. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy: 

2. po stronie Zleceniodawcy: ………………………..; 
3. po stronie Zleceniobiorcy: ………………………… 

 
3. W przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy (w przypadku choroby lub 

innych zdarzeń losowych), Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o 
tym fakcie osobę, o której mowa ust. 2 pkt 1. 

 

§ 5 

 

1. W zakresie poufności współpracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
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1) zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych na temat 
Zleceniodawcy; 
2) ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. poz. 926 z późn. zm.). 
 

2.  Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy wszelkie niezbędne 
informacje, mogące mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem 
informacji, do których zachowania w poufności Zleceniodawca jest zobowiązany na mocy 
obowiązujących go zasad etyki lub przepisów prawa. 

 

§ 6 

Przedmiot umowy wykonywany będzie w okresie: od dnia ………… do dnia …………… 

 

§ 7 

 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody 

zamawiającego. 

§ 8 

Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień 
pracowniczych przewidzianych przepisami kodeksu pracy. 

 

 

§ 9 

 

Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 

projektu, zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

§ 10 

 

1. Zleceniobiorca, za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn zależnych od 

Zleceniobiorcy, zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy, o 

której mowa w § 3 ust. 1. 

 

2. Zleceniodawca, za odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn zależnych od 

Zleceniodawcy, zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy, o 

której mowa w § 3 ust. 1. 

 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 – 2, stają się wymagalne następnego dnia po 

zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. 

 

4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionego 

rachunku. 
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5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 

 

 

§ 11 

 

1.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z 

zastrzeżeniem ust.2. 

 

2.  Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w 

następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 

 

2. zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy, jest możliwa 

wyłącznie za zgodą obu stron umowy; 

 

1. zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwe 

wyłącznie za zgodą obu stron umowy; 

 

2. w przypadku wystąpienia siły wyższej
1
 możliwa jest zmiana postanowień umowy, 

wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 

 

3. w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 

w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody 

obu stron umowy; 

 

4. w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień 

umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.  

 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia 

wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1umowy. 

 

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

                                                 
1
  Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i 

istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły 

przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 

starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 
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5. 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 takiego odstąpienia, nie stosuje się kar 

określonych w § 10 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz 907, 

ze zm.). 

 

§ 13 

 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo 

sąd dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zleceniodawcy i 

jeden dla zleceniobiorcy. 

 

 ..............................................   
  (Zleceniodawca)             (Zleceniobiorca) 

 

 

 


