
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 z dnia 23 grudnia 2016r. 

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

I. Zamawiający: 

Centrum Rozwoju Dziecka Berek! Bogusława Nowiszewska,  

ul. Bolesława Prusa 9,  

50-319 Wrocław 

NIP 6141318210 

REGON 021526154 

 Telefon: 668152605 

 Fax: 717935650 

 Adres e-mail: b.nowiszewska@berek.pl 

 Adres strony www: www.berek.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i specjalistycznych dla 91 
dzieci (Zadanie 1) oraz dla 12 nauczycieli (Zadanie 2) w okresie od stycznia do sierpnia 2017r.  
Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 Zadania. W ramach 1 Zadania Zamawiający 
wyodrębnił 9 części postępowania. W ramach Zadania 2 - 4 części postępowania. Każdy 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część postępowania. Zamawiający nie ogranicza 
liczby części postępowania na które Wykonawca może złożyć ofertę z zastrzeżeniem, że: 

a) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do utrzymania 
łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów  finansowanych 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych 
źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów we wszystkich formach pracy 
(działalność gospodarcza, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) w wymiarze 
nie przekraczającym 276 godzin w każdym miesiącu trwania umowy o udzielenie 
niniejszego zamówienia publicznego. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję 
godzin i zadań realizowanych w celu udokumentowania wypełnienia powyższego 
zobowiązania. Ewidencja godzin i zadań w danym miesiącu stanowi podstawę do wypłaty 
Wykonawcy wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc), 

b) W przypadku przekroczenia wymiaru godzin, o którym mowa w pkt. a) lub braku 
dokumentacji, o której mowa w pkt. a) wynagrodzenie przewidziane umową może zostać 
uznane za niekwalifikowalne, co skutkować będzie dla Wykonawcy brakiem otrzymania 
wynagrodzenia lub obowiązkiem jego zwrotu, na co składając ofertę w odpowiedzi na 
niniejsze zapytanie ofertowe wyraża zgodę. Wykonawca dokona zwrotu ww. 
wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnej 
informacji od Zamawiającego o uznaniu wynagrodzenia za niekwalifikowalne, 
zawierającej wezwanie do jego zwrotu wraz z określeniem jego zakresu. 
 

2. Wykonawcy są zobowiązani wykonywać zadania w ramach przedmiotu zamówienia osobiście. 

 
 
 



 

 

 
Zadanie 1 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i specjalistycznych dla 91 dzieci w 
okresie od stycznia do sierpnia 2017r.  
 
Wykonawcy są zobowiązani prowadzić zajęcia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. 
 
Wykonawcy są zobowiązani dokonać oceny stopnia umiejętności dziecka: 

1. Karty oceny predyspozycji dziecka i indywidualnych potrzeb - styczeń 2017r. 
2. Karty oceny dotychczasowego postępu dziecka - pierwsza połowa maja 2017r. 
3. Karty podsumowującej postęp dziecka – efekty projektu –  druga połowa sierpnia 2017. 

 
Z uwagi na różnorodność prowadzonych zajęć Zamawiający dzieli zadanie na części z których każda 
stanowi odrębne postępowanie (każdy Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zadania): 
 
Część I 
Gimnastyka korekcyjna  -  
częstotliwość zajęć - 2 x tyg. po 45 min.;  
liczba uczestników - 2 grupy liczące łącznie 30 dzieci (jedna grupa 19 dzieci, druga grupa 11 dzieci);  
 
cel zajęć - pomoc w uzyskaniu równowagi emocjonalnej, wzmocnionej odporności na stres, nabycie 
umiejętności psychicznej adaptacji do zmieniających się warunków. 
 
Część II 
Język angielski - 
częstotliwość zajęć/liczba uczestników - 2 x tyg. po 45 min. dla 6 latków - 1 grupa licząca 11 dzieci (1 x tyg. 
po 45min dla 3 latków - 1 grupa licząca 19 dzieci; 
 
cel zajęć - kształtowanie inteligencji lingwistycznej, w formie zabawy, łatwiejsze przyswajanie i większą 
łatwością w nauce w późniejszych etapach edukacyjnych. 
 
Część III 
Kolorowe nutki - 
częstotliwość - 2 x tyg. po 45 min.; 
liczba uczestników -2 grupy liczące łącznie 30 dzieci (jedna grupa 19 dzieci, druga grupa 11 dzieci);  
 
cel zajęć - poznanie różnych instrumentów, nauka piosenek, rymowanek, kształcenie poczucia rytmu, 
rozwój możliwości głosowych i percepcji słuchu. 
 
Część IV 
Etyka z elementami filozofii - 
częstotliwość -  5 x w miesiącu po 45min.;  
liczba uczestników - 5 grup liczących łącznie 91  dzieci (liczebność dzieci w grupach – gr. 1 – 19 dzieci, gr. 2 
– 19 dzieci, gr. 3 – 19 dzieci, gr. 4 – 22 dzieci, gr. 5 – 11 dzieci);   
 
cel - kształtowanie samodzielnego myślenia o relacjach międzyludzkich i społecznych, o wartościach, 
różnicach i podobieństwach między płciami, kulturami itp. 
 
 



 

 

Część V 
Zabawy logiczne -  
częstotliwość - 5 x w miesiącu po 45 min.; 
liczba uczestników - 5 grup liczących łącznie 91  dzieci (liczebność dzieci w grupach – gr. 1 – 19 dzieci, gr. 2 
– 19 dzieci, gr. 3 – 19 dzieci, gr. 4 – 22 dzieci, gr. 5 – 11 dzieci); 
 
cel - nauka logicznego myślenia, przestrzegania zasad, szukania rozwiązań, rozwój intelektu; 
 
Część VI 
Zajęcia taneczno-pantomimiczne - 
częstotliwość  - 1 x tyg. po 45 min. przez 4 miesiące; 
liczba uczestników - 5 grup liczących łącznie 91  dzieci (liczebność dzieci w grupach – gr. 1 – 19 dzieci, gr. 2 
– 19 dzieci, gr. 3 – 19 dzieci, gr. 4 – 22 dzieci, gr. 5 – 11 dzieci); 
cel - nauka kontroli ruchu, wyrażania się przez ruch, kształtowanie poczucia rytmu, budowa wrażliwości  i 
zamiłowanie do tańca. 
 
Część VII 
Warsztaty teatralne - 
częstotliwość - 1 x tyg. po 45 min., przez 4 miesiące; 
liczba uczestników - 5 grup liczących łącznie 91  dzieci (liczebność dzieci w grupach – gr. 1 – 19 dzieci, gr. 2 
– 19 dzieci, gr. 3 – 19 dzieci, gr. 4 – 22 dzieci, gr. 5 – 11 dzieci); 
cel - rozwinięcie  wrażliwości i śmiałości, integracja grupowa, ekspresji uczuć i emocji, poznanie 
teatralnych środków wyrazu, rozwój aparatu mowy, nauka dykcji. 
 
Część VIII 
Mały odkrywca - 
częstotliwość - 1x tyg. po 45min., przez 4 mies.  
liczba uczestników - 5 grup liczących łącznie 91  dzieci (liczebność dzieci w grupach – gr. 1 – 19 dzieci, gr. 2 
– 19 dzieci, gr. 3 – 19 dzieci, gr. 4 – 22 dzieci, gr. 5 – 11 dzieci); 
cel - poznanie procesów zachodzących w przyrodzie, przeprowadzane eksperymentów chemiczno-
fizycznych, zabawy konstrukcyjne połączone z elementami historii i geografii. 
 
Część IX  
Terapia taktylna -  
częstotliwość/liczba uczestników - Śr. 18h/mies/gr, 90h w mies. dla 5 grup liczących łącznie 91  dzieci 
(liczebność dzieci w grupach – gr. 1 – 19 dzieci, gr. 2 – 19 dzieci, gr. 3 – 19 dzieci, gr. 4 – 22 dzieci, gr. 5 – 
11 dzieci);  
cel - świadomość ciała i stymulacja receptorów skóry przez stymulację zmysłu dotyku, uruchomienie 
naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu, uregulowanie i znormalizowanie percepcji 
dotykowej, zrównoważenie napięcia mięśniowe, wspieranie integracji sensorycznej. 
 
Podane liczebności poszczególnych grup w ramach wskazanych części mogą ulec niewielkim zmianom.  
 
 
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI 
 
Po zrealizowaniu wszystkich zajęć przewidzianych programem, Wykonawcy są zobowiązani zaproponować 
opiekunom prawnym dzieci możliwość kontynuowania zajęć (propozycję kontynuacji zajęć Wykonawcy 
przekazują rodzicom nie później niż w ostatnim dniu prowadzenia zajęć).  
 



 

 

Harmonogram zajęć będzie przekazywany trenerom nie późnej niż w ostatnim tygodniu danego miesiąca 
na miesiąc następny. Wszelkie zmiany w harmonogramie w trakcie jego obowiązywania zostaną ustalone 
przez strony. 
 
Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy realizację zajęć zgodnie faktycznym zapotrzebowaniem, co 
oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację wszystkich szkoleń w zakresie wynikającym 
z iloczynu liczby zajęć w tygodniu/miesiącu i liczby tygodni/miesięcy trwania umowy.  
 
Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako: 
 
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 
80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego  
80110000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego;  
80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych 
 
Zadanie 2 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i specjalistycznych dla 12 nauczycieli i 
opiekunów grup przedszkolnych w okresie od stycznia do sierpnia 2017r.  
 
Celem zadania jest doskonalenie umiejętności i nabycie/podwyższenie kompetencji zawodowych 
nauczycieli wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym 
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w 
tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych.  
 
Zajęcia zostaną poprzedzone przeprowadzoną przez Zamawiającego diagnozą stopnia przygotowania 
nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz analizą zapotrzebowania nauczania na określone kompetencje i kwalifikacje. 
 
Diagnoza zostanie udostępniona Wykonawcom przy tworzeniu szczegółowego programu zajęć.  
 
W ramach projektu przewidziano szkolenia skutkujące nabyciem kompetencji przez nauczycieli. 

Weryfikowanie nabycia kompetencji przez nauczycieli w niżej wymienionych blokach tematycznych 

(Części postępowania), musi zostać przeprowadzone przez Wykonawcę/Wykonawców w ramach 4 

etapów: 

1)  Określona grupa docelowa szkoleń (nauczyciele) oraz zakres szkoleń – zgodnie z opisem w 
zakresie wskazanych zajęć; 

2) Wzorzec - zgodny z opisanymi niżej efektami uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań szkoleniowych; 

3) Ocena – weryfikacja nabytych przez nauczycieli kompetencji po ukończeniu każdego szkolenia na 
podstawie opracowanych przez Wykonawcę kryteriów oceny poprzez egzaminy  wewnętrzne 
(wymagane zdanie na poziomie min. 80%); 

4) Porównanie uzyskanych wyników (ocena) z wymaganiami (efekty) po zakończeniu wsparcia. 
 

Każde szkolenie w ramach zadania stanowi odrębną część postępowania - każdy Wykonawca może złożyć 
ofertę na każdą część zadania: 
 



 

 

Część I 
 
Dziecko w grupie 
liczba godzin szkoleniowych: 16 h - 1h=45 min.; 
 
cel/efekt - rozwinięcie umiejętności pracy z dzieckiem, z jego umiejętnościami, a nie z wiekiem, w ramach 
efektu uczenia nauczyciele dowiedzą się jak określić, które dzieci wymagają specjalnego programu 
wychowawczego i edukacyjnego, jak go realizować; jak zgrać grupę. 
 
Część II 
 
Metoda Original Play 
liczba godzin szkoleniowych: - 8h - 1h=45 min.; 
 
cel/efekt - wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci z różnego rodzaju problemami rozwojowymi, 
bezpieczeństwa i przynależności, stworzenie fundamentu do prawidłowego rozwoju i uczenia się, 
integracja dzieci- budowanie jedności, nabycie wiedzy w zakresie pracy z dziećmi z problemami 
rozwojowymi. 
 
Część III 
 
Gimnastyka mózgu wg Dennisona cz. I i II 
liczba godzin szkoleniowych - 32h - 4 x 8h, 1h=45 min.; 
 
cel/efekt - poznanie sposobów stymulacji ośrodków odpowiedzialnych za uczenie się, poznanie mocnych i 
słabych stron systemu „ciało-intelekt”, w celu wyznaczenia kierunku pracy z uczniem. 
 
Część IV 
 
Komunikacja w pracy z grupą dzieci z problemami rozwojowymi 
liczba godzin szkoleniowych - 16 spotkań x 6h , 2 x w mies., 1h=45 min. 
 
cel/efekt - budowanie motywacji  do pracy i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi o specjalnych potrzebach, usprawnienie pracy nauczyciela z grupą, w której znajdują 
się dzieci z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami i problemami rozwojowymi. 
  
Tematy np:  
Komunikacja z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami;   
Radzenie z emocjami w pracy z grupą o potrzebach  specjalnych; 
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi .  
 
 
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI: 
 
Wszystkie zajęcia będą zorganizowane w siedzibie Zamawiającego, w dni wolne od pracy (sobota, 
niedziela), po 6-8h dziennie. Harmonogram zajęć będzie przekazywany trenerom nie późnej niż w 
ostatnim tygodniu danego miesiąca na miesiąc następny. Wszelkie zmiany w harmonogramie w trakcie 
jego obowiązywania zostaną ustalone przez strony.  
 



 

 

Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy realizację zajęć zgodnie faktycznym zapotrzebowaniem, co 
oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację wszystkich szkoleń w zakresie wynikającym 
z ww. dokumentu.  
 
Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako: 
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 
80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego  
80110000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego;  
80511000-9 Usługi szkolenia personelu; 
80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych 
 

Zamówienia uzupełniające (dotyczy każdej części): Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 

uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej 

z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem danej części zamówienia 

podstawowego. 

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego zapytania ofertowego.  

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków, wykluczenie z postępowania, odrzucenie ofert. 

 

Wykonawcy są zobowiązani wykonywać zadania w ramach przedmiotu zamówienia osobiście. 

 

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

 

I. DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZADANIA 1 i 2: 

nie są powiązani z Centrum Rozwoju Dziecka Berek! Bogusława Nowiszewska, ul. Bolesława 

Prusa 9, 50-319 Wrocław osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

II. DOTYCZY ZADANIA 1  

CZĘŚĆ I: 

Wykonawca spełnia warunki: 



 

 

- jest absolwentem studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych na jednym z 

kierunków: fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna, wychowanie fizyczne 

albo posiada tytuł zawodowy technik fizjoterapii lub specjalisty w zakresie stosowania 

metod fizjoterapii,  

-posiada min. 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej z dziećmi w 

wieku przedszkolnym;    

-włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim; 

CZĘŚĆ II: 

Wykonawca spełnia warunki:: 

-posiada przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej  z dnia 12 marca 2009r. 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 2015r. poz. 1264); 

- posiada min. 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla dzieci 

w wieku przedszkolnym;    

-włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim; 

CZĘŚĆ III: 

Wykonawca spełnia warunki:: 

-posiada przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej  z dnia 12 marca 2009r. 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 2015r. poz. 1264); 

- posiada min. 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z muzycznych dla dzieci w 

wieku przedszkolnym;    

-włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim; 

CZĘŚĆ IV: 

a) Wykonawca spełnia warunki:: 

- posiada min. 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci w wieku 

przedszkolnym;    

-włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim; 

CZĘŚĆ V: 

b) Wykonawca spełnia warunki:: 

- posiada min. 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci w wieku 

przedszkolnym w trakcie których wykorzystywano zabawy edukacyjne, logiczne;    

-włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim; 

CZĘŚĆ VI: 

c) Wykonawca spełnia warunki:: 

- posiada min. 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć  animacyjnych, ruchowych, 

tanecznych lub pantomimy dla dzieci w wieku przedszkolnym;    

-włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim; 

CZĘŚĆ VII: 

d) Wykonawca spełnia warunki:: 



 

 

- posiada min. 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć  teatralnych dla dzieci w 

wieku przedszkolnym;    

-włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim; 

CZĘŚĆ VIII: 

e) Wykonawca spełnia warunki:: 

- posiada min. 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć  poznawczych otaczający 

świat np. fizyka, chemia, przyroda, geografia, historia itp. dla dzieci w wieku 

przedszkolnym;    

-włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim; 

CZĘŚĆ IX: 

f) Wykonawca spełnia warunki:: 

- posiada min. 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu terapii programu 

neurosensomotorycznej integracji odruchów wg koncepcji dr Swielany Masgutowej dla 

dzieci w wieku przedszkolnym;    

-włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim. 

 

III. DOTYCZY ZADANIA 2  

CZĘŚĆ I: 

a) Wykonawca spełnia warunki:: 

- jest psychologiem w rozumieniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie 

zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r. Nr. 73 poz. 763 z późn. zm.)   lub ukończył studia 

pedagogiczne (dowolny stopień: licencjackie, magisterskie, podyplomowe) 

- posiada min. 1—roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla nauczycieli, 

-włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim; 

CZĘŚĆ II: 

b) Wykonawca spełnia warunki:: 

- posiada min. 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli przedszkoli 

wg programu Original Play i The Sanctuary Alliance w Europie (autorski program i projekt 

dr Freda Donaldsona);    

-włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim; 

CZĘŚĆ III: 

c) Wykonawca spełnia warunki:: 

- posiada min. 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z kinezjologii edukacyjnej;    

-włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim; 

CZĘŚĆ IV: 

d) Wykonawca spełnia warunki:: 

- jest psychologiem w rozumieniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie 

zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r. Nr. 73 poz. 763 z późn. zm.)   lub ukończył studia 

pedagogiczne (dowolny stopień: licencjackie, magisterskie, podyplomowe) 

- włada biegle w mowie i piśmie językiem polskim, 

- posiada min. 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z psychologii dziecięcej. 

 

DOTYCZY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 PKT II I III 

(WSZYSTKIE CZĘŚCI). 



 

 

 

Jeżeli Wykonawca ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

uprawnień wymaganych przepisami prawa,  określonych w ww. punktach (przygotowanie do 

nauczania języka angielskiego, wymagania niezbędne do wykonywania zawodu psychologa), 

niezbędnych do świadczenia usług Zamawiający zaakceptuje równoważne uprawnienia wydane 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że uprawnienia te umożliwiają 

świadczenie usług/wykonywanie zawodu tym osobom w wymaganym zakresie na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej.         

 

2. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą 

następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym wg treści 

określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego - na potwierdzenie 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt Ia; 

2) oświadczenie dotyczące  posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia  - na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt IIa-i) - Zadanie 1 

Część I-IX lub ust. 1 pkt IIIa-d) Zadanie 2 Część I-IV sporządzony wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do postępowania przy stosowaniu zasady, że jeden wykaz osób dotyczy jednej 

części postępowania na którą Wykonawca składa ofertę np. jeżeli Wykonawca składa ofertę na 

2 części składa 2 wykazy, jeśli na 3 części składa 3 wykazy itd. W nagłówku wykazu należy 

wskazać część której wykaz dotyczy.  

3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, na 

podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 wg zasady spełnia/nie spełnia.  

4. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z 

postępowania. Oferty Wykonawców wykluczonych z postępowania Zamawiający uzna za 

odrzucone. 

5. Dodatkowo Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:   

1) jeżeli Wykonawca złoży ofertę niespełniającą wymogów formalnych niniejszego zapytania 

ofertowego, 

2) Wykonawca w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe przedstawi nieprawdziwe 

informacje mające wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty, 

3) w przypadku gdy Wykonawca złoży dwie oferty na daną część postępowania, 

4) w przypadku gdy Zamawiający uzna, że oferta złożona przez Wykonawcę zawiera rażąco niską 

cenę. Za rażąco niską Zamawiający uzna ofertę w której cena za realizację przedmiotu 

zamówienia jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert; 

5) Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki przez Zamawiającego, o której mowa 

w rozdziale VII ust. 3 pkt 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego 

o dokonaniu poprawienia oferty.  

Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy i odrzuceniu oferty jest decyzją 

ostateczną, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje odwołanie od tej decyzji. 

  

IV. Istotne postanowienia umowy  

 



 

 

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

 

V. Przygotowanie i złożenie oferty 

  

1. Jeden Wykonawca może złożyć w danej części jedną ofertę. Ofertę można złożyć w formie 

pisemnej. 

2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, w języku polskim, w formie pisemnej. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu 

Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (Zadanie 1) 

i załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego (Zadanie 2). 

3. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik należy 

załączyć wraz z ofertą pełnomocnictwo dla tej osoby/podmiotu podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a także pełnomocnictwo -w przypadku, o którym 

mowa w ust. 3. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 

6. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. 

7. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji Wykonawcy. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem 

składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. Powiadomienie powinno być 

opatrzone napisem: „Zapytanie ofertowe Trenerzy Zadanie 1 Część/Części ....................  albo 

Trenerzy Zadanie 2 Część/Części ....................   w ramach projektu: „Zmiana na lepsze w 

przedszkolu” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczone dodatkowo napisem „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne 

dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

10. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. 

11. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. 

12. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

13. Oferta musi zawierać cenę brutto za jedną godzinę zajęć/szkoleniową. Cena brutto uwzględnia 

wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszt 

materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć/szkoleń. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

V. Miejsce i termin składania ofert: 

 



 

 

1. Termin składania ofert upływa 30.12.2016 r. do godziny 23.59.59. Decyduje data wpływu. Oferty 

złożone po terminie i w innej formie niż wymagana nie będą rozpatrywane. 

2. Miejsce i forma składania ofert:  

a) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą /kurierem (w 

formie pisemnej) na adres: 

Centrum Rozwoju Dziecka Berek! Bogusława Nowiszewska,  

ul. Bolesława Prusa 9,  

50-319 Wrocław 

Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący 

poufność jej treści z dopiskiem „Zmiana na lepsze w przedszkolu" - „Zapytanie ofertowe Trenerzy 

Zadanie 1 Część/Części ....................  albo Trenerzy Zadanie 2 Część/Części .................... Nie 

otwierać przed 30.12.2016. godz. 23.59.59 ”. (Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do 

piątku w godzinach 9.00-14.00) 

b) W formie elektronicznej w formie podpisanego skanu w formacie pdf na adres 

b.nowiszewska@berek.pl.. 

 

 

 

VI. Kryteria oceny ofert 

 

1. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryteriach oceny ofert wynosi 100 

punktów. 

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 

oceny ofert (Dotyczy Części wszystkich części): 

1) Cena – W ramach kryterium "Cena" maksymalna liczba punktów do uzyskania 90. Zamawiający 

przyzna punkty wg następującego wzoru:  

Pcena = 
ofertyC

Cmin * 90 pkt 

gdzie: 

Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena, 

Cmin – najniższa oferowana cena, 

Coferty – cena oferty badanej; 

 

2) Aspekty społeczne - W przypadku kryterium "Aspekty społeczne" Zamawiający przyzna 10 

punktów każdemu Wykonawcy, który jest osobą (samodzielna realizacja zamówienia) będącą 

członkiem mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będącą 

członkiem mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 

z późn. zm.).  

Ww. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do 

wykazania Zamawiającemu, za pomocą dowolnych środków dowodowych, że jest członkiem 

mniejszości, o której mowa powyżej.  

Wykonawca jest zobowiązany wykazać ww. okoliczność w terminie uzgodnionym przez strony 

jednak nie dłuższym niż 21 dni od daty podpisania umowy. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17156617


 

 

W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez strony lub w 

terminie 21 dni od daty podpisania umowy okoliczności, o których mowa w dwóch 

poprzednich akapitach Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w 

terminie 30 dni od upływu ww. terminu. W przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 5 000,00 zł. 

  

3. Obliczenia w ww. kryteriach oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, bez zaokrągleń. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych cenowych. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w ww. 

kryteriach oceny ofert. 

VII. Ocena ofert; kontakt z Zamawiającym, unieważnienie postępowania  

1. Pytania w zakresie treści niniejszego zapytania ofertowego należy kierować:  

Telefon: 668-152-605 

Fax: 71 793-56-50 

Adres e-mail: b.nowiszewska@berek.pl 

w godz. 9.00-14.00 w dni robocze.  

2. Po otwarciu ofert Zamawiający sprawdzi, czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami 

formalnymi niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie;  

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek;  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymogami niniejszego zapytania ofertowego 

niepowodujące istotnej zmiany w jej treści.  

4. O dokonanych poprawkach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 

pkt 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o dokonaniu poprawienia 

oferty, Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.   

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

złożonych ofert. 

6. Oferty spełniające wymagania formalne zostaną poddane ocenie w kryteriach oceny ofert określonych 

w rozdziale VI zapytania ofertowego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

7. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą 

ilość punktów w kryteriach oceny ofert, a jednocześnie warunki finansowane zaoferowane przez 

Wykonawcę przekraczają kwoty założone dla realizacji projektu.  

8. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie w godz. 8.00 – 16.00 do osobistego  stawiennictwa w siedzibie 

Zamawiającego celem podpisania umowy. 



 

 

9. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyla się  od podpisania umowy z Zamawiającym, 

Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną 

najwyższą liczbę punktów, bez ponownej oceny ofert.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania 

przyczyny.  

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Oświadczenie o powiązaniach; 

2. Wykaz osób; 

3. Umowa; 

4. Formularz oferty - Zadanie 1; 

5. Formularz oferty - Zadanie 2; 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ZO 

………………………………… 

Miejscowość, data 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

Nie jestem powiązany z Centrum Rozwoju Dziecka Berek! Bogusława Nowiszewska, ul. Bolesława 

Prusa 9, 50-319 Wrocław osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam iż dane zawarte 

w Załączniku  są zgodne z prawdą. 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik 2 do ZO 

Wykaz osób 

DOTYCZY ZADANIA ......................... CZĘŚCI: ....................................................... 

Wykaz posiadanych kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia  

1 Imię i nazwisko: .......................................................................................................................... 

2 Posiadane kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie: ………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do ZO 

WZÓR UMOWY 

§ 1 

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania 

ofertowego z dnia .................................. 

2. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie zajęć/szkoleń1  określonych w załączniku nr 1 do 

umowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do 

umowy.  

3. Zajęcia/szkolenia będą prowadzone zgodnie z godzinowym programem zajęć/szkoleń 

przekazanym przez Zamawiającego. Ostateczna liczba grup uczestniczących  w 

zajęciach/szkoleniach uzależniona będzie od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego na 

przeprowadzenie zajęć/szkoleń. 

4. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, że powierzy mu przeprowadzenie zajęć/szkoleń w 

zakresie wynikającym z  załącznika nr 1 do niniejszej umowy. Oznacza, to że Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zrealizowanie zajęć/szkoleń, liczby grup uczestniczących w 

zajęciach/szkoleniach (godzin zajęć/szkoleniowych) wskazanych w poszczególnych częściach 

zamówienia w zakresie maksymalnym wynikającym z treści załącznika nr 1 do niniejszej umowy, 

na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę - rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi wyłącznie 

za faktycznie zrealizowane godziny zajęć/szkoleniowe przez Wykonawcę.   

5. Harmonogram zajęć/szkoleń będzie przekazywany Wykonawcy nie późnej niż w ostatnim 

tygodniu danego miesiąca na miesiąc następny. Wszelkie zmiany w harmonogramie w trakcie 

jego obowiązywania zostaną ustalone przez strony. 

6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązuje się do:  

1) osobistego przeprowadzenia zajęć/szkoleń, 

2) przeprowadzenia zajęć/szkoleń w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy, 

3) rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.  

 

W ramach ww. obowiązku Wykonawca w każdym dniu trwania zajęć/szkolenia, oprócz 

obowiązków wynikających z pkt 6 jest zobowiązany: 

DOTYCZY ZADANIA I 

a) jest zobowiązany do opracowania: 

a. Karty oceny predyspozycji dziecka i indywidualnych potrzeb na styczeń 2017 

b. Karty oceny dotychczasowego postępu dziecka w pierwszej połowie maja 

2017 

                                                           
1dotyczy Zadania1/Zadania 2 
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c. Karty podsumowującej postęp dziecka – efekty projektu – w drugiej połowie 

sierpnia 2017 

 

DOTYCZY ZADANIA II 

a) do prowadzenia i weryfikacji poprawności wypełnienia list obecności uczestników 

szkoleń zawierającej co najmniej następujące elementy składowe: 

 -imiona i nazwiska uczestników,  

 -potwierdzenie obecności uczestnika w każdym dniu trwania szkolenia, 

-potwierdzenie otrzymania materiałów edukacyjnych przez uczestnika, 

DOTYCZY ZADANIA 1 I 2  

b) do uwzględnienia wszystkich wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas 

zajęć/szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika zajęcia/szkolenia, 

programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia zajęć/szkoleń.  

DOTYCZY ZADANIA 2  

4) niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mailowej informacji o każdym 

Uczestniku, który opuszcza godziny szkoleniowe lub posiada innego rodzaju zaległości w 

szczególności nie utrwala wiedzy z poprzednich zajęć, które mogą grozić nie ukończeniem 

szkolenia (do ukończenia szkolenia wymagane jest wymagane zdanie egzaminu na poziomie 

min. 80%); 

DOTYCZY ZADANIA 1 I 2  

5) elastyczności rozumianej  jako:  

- możliwość realizacji zajęć w godzinach wskazanych przez Zamawiającego; 

-przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej i kompletnej dokumentacji 

związanej z prowadzeniem zajęć do 5 dnia każdego następnego miesiąca po 

zakończonych zajęciach, a zeskanowanych ww. dokumentów na każde żądanie 

Zamawiającego; 

6) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 poz. 922) w tym do zabezpieczenia przekazanych danych zgodnie z ww. ustawą 

i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie danych;  

7) do zapewnienia zastępstwa (osoba o doświadczeniu i kwalifikacjach umożliwiających 

przeprowadzenie zajęć/szkolenia) w sytuacjach uniemożliwiających Wykonawcy 

przeprowadzenie zajęć m.in. przypadki losowe, siła wyższa. Każdorazowe zastępstwo 

wymaga zgody Zamawiającego; 

7. Miejscem realizacji zajęć/szkoleń jest siedziba Zamawiającego.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu umowy działać z należytą starannością,  

z uwzględnieniem jej zawodowego charakteru, wykorzystując środki niezbędne do realizacji 

umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania wszystkich lub niektórych czynności wymienionych        

w § 1 umowy innym podmiotom bez uprzedniego uzyskania w tym przedmiocie pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
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3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania wszystkich lub niektórych czynności 

wymienionych w § 1 umowy osobom trzecim, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

tych osób, jak za własne działania lub zaniechania.   

4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich 

wiadomości o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę czynności wskazanych w § 1. 

5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, pod rygorem nieważności, informować 

Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień 

umowy. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy, Wykonawca 

jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie, pod rygorem 

nieważności, na adres wskazany w umowie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia 

ww. sytuacji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia dla celów podatkowych 

oraz oświadczenia dla potrzeb ubezpieczenia społecznego (Niniejsze postanowienie zostanie 

usunięte w sytuacji gdy stroną umowy będzie przedsiębiorca). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania łącznego zaangażowania zawodowego w realizację 

wszystkich projektów  finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów we wszystkich 

formach pracy (działalność gospodarcza, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) w 

wymiarze nie przekraczającym 276 godzin w każdym miesiącu trwania umowy o udzielenie 

niniejszego zamówienia. Wykonawca prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach 

projektu celem udokumentowania wypełnienia powyższego zobowiązania. Oświadczenie o 

zaangażowaniu Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do umowy. Ewidencja zadań realizowanych w 

projektach stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, że w przypadku przekroczenia wymiaru godzin, o 

którym mowa w ust. 8 lub braku dokumentacji, o której mowa w ust. 8 wynagrodzenie 

przewidziane umową może zostać uznane za niekwalifikowalne, zgodnie z treścią Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , co skutkować 

będzie obowiązkiem jego zwrotu.  

10. Wykonawca dokona zwrotu wydatków niekwalifikowanych, o których mowa w ust. 9, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnej informacji od Zamawiającego o uznaniu  

wynagrodzenia za niekwalifikowane, zawierającej wezwanie do jego zwrotu wraz z określeniem 

jego zakresu. 

§ 3. 

Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 

01.01.2017r. do dnia  31.08.2017r. 

 

§ 4. 

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy za prawidłowe  

i kompletne wykonanie umowy wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej …………………złotych 

brutto (słownie: ………….złotych brutto) - maksymalne wynagrodzenie jakie może uzyskać 

Wykonawca w związku z realizacją umowy.  
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2. Kwota wynagrodzenia brutto za godzinę zajęć/szkolenia wynosi ........................ zł  

3. Faktyczne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację niniejszej Umowy stanowi 

iloczyn faktycznie zrealizowanych godzin zajęć/szkoleniowych i stawki godzinowej określonej w 

ust. 2. 

4. Od kwoty wynagrodzenia obliczone zostaną i potrącone przewidziane przepisami należności 

publicznoprawne zgodnie z treścią złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (Niniejsze zdanie 

zostanie usunięte w sytuacji gdy stroną umowy będzie przedsiębiorca).  

5. Wynagrodzenie o którym mowa w niniejszym paragrafie stanowi pełne wynagrodzenie 

Wykonawcy za wykonanie umowy, w tym za przeniesienie praw o których mowa w § 6 w związku 

z powstaniem utworu lub samodzielnego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 666) w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

6. Strony przyjmują miesięczny okres rozliczeniowy. 

7. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, będą prawidłowo wystawiony(a) przez 

Wykonawcę rachunek/faktura wystawiony(a) za zajęcia/szkolenia zrealizowane w danym okresie 

rozliczeniowym.  

8. Rachunek/Faktura, o którym(ej) mowa w niniejszym ustępie, aby mógł być podstawą zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy ww. wynagrodzenia, musi zostać zaakceptowany(a) przez 

Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną. 

9. Potwierdzenia wykonania zajęć/szkoleń i dostarczenia wymaganej dokumentacji dokona 

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

10. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia rachunku/faktury nie wcześniej niż po 

potwierdzeniu wykonania zajęć/szkoleń przez osobę, o której mowa w ust. 9 i dostarczeniu 

Zamawiającemu kompletnej wymaganej dokumentacji z zajęć/ szkoleniowej dotyczącej wszystkich 

zajęć/szkoleń zakończonych w danym okresie rozliczeniowym.  

11. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia objętego każdym z rachunków/faktur nastąpi w 

terminie 30 dni od dnia zaakceptowania rachunku/faktury, o którym(ej) mowa w ustępie 7 

niniejszego paragrafu, przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

prowadzony przez …………………………………………………………………. nr rachunku 

…………….………………………………………………………………… Zmiana rachunku bankowego nie stanowi 

zmiany umowy, wymaga wyłącznie poinformowania pisemnego Zamawiającego. 

12. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. W przypadku złożenia przez Wykonawcę rachunku/faktury przed potwierdzeniem wykonania 

zajęć/szkoleń lub przed dostarczeniem dokumentów w zakresie określonym w ust. 10 Wykonawcy 

nie przysługują odsetki za zwłokę. 

 

§ 5. 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał lub będzie nienależycie wykonywał 

obowiązki określone treścią umowy i załącznika nr 1 do umowy, Zamawiający ma prawo do 

wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu jakichkolwiek 

kosztów Wykonawcy.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 

20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem, że jeżeli Zamawiający 
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odstępuje od części umowy kara naliczana jest w wysokości 20 % wynagrodzenia, które 

Wykonawca otrzymałby za wykonanie części umowy od której odstępuje Zamawiający. 

3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania do ich zapłaty. 

4. Strony zgodnie ustalają, iż naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą zostać potrącone  

z należnego Wykonawcy, zgodnie z § 4 ust. 1-3 umowy, wynagrodzenia.  

5. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania, przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

6. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy w zakresie i na zasadach określonych w 

załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia). W przypadku odstąpienia od umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w ww. załączniku.  

§ 6. 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie do wszelkich materiałów powstałych  

w związku z realizacją przedmiotu umowy, a będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 666) 

zwanych dalej „materiałami”; 

2) wykonanie umowy nie będzie naruszało praw autorskich innych osób; 

3) utwory nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie 

będą obciążone żadnymi innymi prawami osób trzecich. 

2) 2. Wykonawca z chwilą dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru utworu lub jego 

części przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego umową, autorskie 

prawa majątkowe do utworu na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania 

umowy, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne 

wystawienie, wyświetlenie a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie 

do sieci Internet i Intranet oraz pamięci serwerów i umożliwienie wywoływania na życzenie 

oraz publiczne udostępnienie kodu wynikowego. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w dziele (utworze) koniecznych zmian i 

modyfikacji wynikających ze sposobu jego wykorzystania (np.: wykonanie składu lub opracowania 

redakcyjnego, zmiana formatu).  

4. Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwór utrwalono. 

5. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i 

zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.  
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6. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających  

z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do 

przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu 

zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie, jak również do pokrycia kosztów postępowania. 

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne 

prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego.  

 

§ 7. 

1. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie przekazywać w związku      

z zawarciem umowy, wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do ich doręczania na 

adresy: 

a) w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Wykonawcy adresem właściwym  

dla doręczeń Zamawiającemu jest adres: ......................; 

b) w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym  

dla doręczeń Wykonawcy jest adres: ul. …………………………. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu, o którym mowa      

w ustępie poprzedzającym. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną pod 

dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu nie wymaga zmiany 

umowy. 

§ 8. 

 

1. Osobą ds. kontaktów ze strony Zamawiającego będzie .......... nr tel .... e-mail ...... 

2. Osobą ds. kontaktów ze strony Wykonawcy będzie ............... nr tel .... e-mail ...... 

3. Zmiana osób lub danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, wymaga wyłącznie 

poinformowania pisemnego drugiej strony. 

 

§ 9. 

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Nieważność któregokolwiek zapisu umowy nie powoduje nieważności całej umowy.  

W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów umowy zostanie prawomocnie uznany za nieważny, w 

jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis polskiego prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ustalenia i uzgodnienia dokonane przez Strony, jeśli były 

poczynione między nimi przed zawarciem umowy a dotyczyły stosunku prawnego powstałego 

wskutek zawarcia umowy, o ile nie znalazły się w treści umowy, z chwilą podpisania umowy tracą 

moc. 

5. Wraz z zawarciem niniejszej umowy Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania 

jego danych osobowych, w szczególności w zakresie udostępnienia tych danych na potrzeby 

realizacji niniejszej umowy. 

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną cześć.   

   § 10. 
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Strony zgodnie ustalają, iż wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z zawarciem umowy,  

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 11. 

Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron.                  

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

                 (data i podpis)                                 (data i podpis)                                                                                                           

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Załącznik nr 2 -  Oferta; 

3.   Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o zaangażowaniu zawodowym; 

4.   Załącznik nr 4 – Ewidencja zadań i godzin realizowanych w projekcie; 
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Załącznik nr 4 do ZO - Zadanie I 

………………………………… 

Miejscowość, data 

Formularz oferty 

Wykonawca………………………………………………………...................................................................................... 

adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

email:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (dane Wykonawcy) 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i 

specjalistycznych dla 91 dzieci w okresie od stycznia do sierpnia 2017r. składam ofertę w Części 

............................................. i oferuję wykonanie 1 godziny (45 min.) zajęć za cenę brutto 

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

 

W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu. 

 

Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte. 

 

Jestem osobą będącą członkiem mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności 

będącą członkiem mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 z 

późn. zm.).  -      TAK   /  NIE2 
 

Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do ZO - Zadanie II 

………………………………… 

Miejscowość, data 

Formularz oferty 

Wykonawca………………………………………………………...................................................................................... 

adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

email:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (dane Wykonawcy) 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i 

specjalistycznych dla 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego w okresie od stycznia do sierpnia 

2017r. składam ofertę w Części ............................................. i oferuję wykonanie 1 godziny (45 min.) 

zajęć za cenę brutto ................................. (słownie: 

...................................................................................................). 

 

W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu. 

 

Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki  nim zawarte. 

 

Jestem osobą będącą członkiem mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności 

będącą członkiem mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 z 

późn. zm.).  -     TAK   /  NIE3 
Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

 

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

                 (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
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