
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas

I-III szkół podstawowych w Gminie Żarów

      Zatwierdzam

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

Żarów, wrzesień 2012r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 74/ 858-05-91, fax 74/ 858-07-78,
www.bip.zarow.dolnyslask.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu
dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Żarów w ramach projektu
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w 
Gminie Żarów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu
krajowego w następujących terminach:
a) w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie w okresie od 01.09.2012r. do 31.05.2013r.,
b) w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach w okresie od 01.09.2012r. do 31.05.2013r.
2. Symbol CPV: 80.00.00.00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,

 80.10.00.00-5 Usługi szkolnictwa podstawowego,
 80.41.00.00-1 Różne usługi szkolne

3. Harmonogram wszystkich godzin do zrealizowania w poszczególnych zajęciach i szkołach
przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ.
4. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na zadania, a w ramach poszczególnych zadań na części.
Za ofertę częściową rozumie się jedną z 20 części obejmujących jeden rodzaj zajęć w jednej ze szkół,
wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ. Możliwe jest złożenie oferty na jedno lub więcej części. Używaną
w SIWZ jednostkę 1h należy rozumieć jako zajęcia trwające 60 min w przypadku zajęć: dla dzieci ze
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami
postawy; socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
społecznej oraz zajęcia trwające 45 min w przypadku zajęć: dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych oraz rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
5. Szczegółowy wykaz wymagań dla osób wykonujących zamówienie zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Miejsce realizacji zamówienia - siedziby poszczególnych szkół, tj.
a) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie, ul. 1 Maja 2/ ul. Ogrodowa 1/ul. Armii Krajowej 
58.
b) Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach, ul. Żarowska 45.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.09.2012 – 31.05.2013.

V. INFORMACJE OGÓLNE
1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie „ustawa”
bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi - dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), pojęcie Instytucji Pośredniczącej –
dotyczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD).
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2. Wykonawca składając swoją ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje
w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ włącznie ze wszystkimi
załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez
Zamawiającego.
3. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się i zastosowania do wszystkich instrukcji,
załączników i warunków umowy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej SIWZ, która stanowi
integralną część umowy.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w
przypadkach określonych w ustawie.
5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonana zmiana Specyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ zamówienia oraz zamieszczona zostanie na stronie
internetowej: www.bip.zarow.dolnyslask.pl (pod ogłoszeniem o niniejszym zamówieniu).
6. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
wycofywania oferty Wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy - przed upływem terminu składania ofert,
według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem
"WYCOFANIE".
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki lub
uzupełnić ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi być złożone według takich
samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA
OFERTY".
8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zajęć w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły oraz do
prowadzenia niezbędnej dokumentacji dot. realizowanych zadań.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z rozdziałem III pkt 3.
11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
13. Zamawiający zaznacza, że umowy z Wykonawcami zostaną podpisane dopiero po podpisaniu 
aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL potwierdzającej przyznanie środków 
na dodatkowe zajęcia.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (art. 22
ust. 1 ustawy):
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli udokumentuje posiadanie niezbędnych uprawnień, o
których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli udokumentuje posiadanie min. 1 roku stażu pracy
pedagogicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
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zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączniku nr 5 do SIWZ
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełniające niezbędne wymagania, 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ wraz z ich udokumentowaniem (oświadczenie wypełniają 
również osoby fizyczne nie prowadzące działalność gospodarczą, a ubiegające się o realizację 
zamówienia)
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VII SIWZ na zasadzie spełnia
warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny
musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
3. 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 nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu fakt dysponowania tymi podmiotami (umowa zlecenie, umowa o pracę
itp.)
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt
1.1, 1.2, 1.3. spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 i 3a do SIWZ), natomiast oświadczenie wymienione
w pkt 2.1. rozdziału VII SIWZ musi być złożone w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo
do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną
(wzór – załącznik nr 4 do SIWZ); fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych
do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem,
d) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed
zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
e) Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant
pozostałych (liderem).
f) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.

VII OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Forma dokumentów i oświadczeń:
1.1. Wymienione poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii,
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania
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oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Potwierdzenie kserokopii za zgodność z oryginałem może być
dokonane przez jedną z osób podpisujących ofertę.
1.2. Upoważnienie do podpisania oferty oraz potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem
w imieniu wykonawcy musi wynikać bezpośrednio z przedstawionych dokumentów. Gdy
wykonawcę prezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji (wzór pełnomocnictwa-załącznik nr 4).
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dołączyć do
oferty następujące dokumenty:
2.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ,
2.2.  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ
(dokument wypełniają także osoby fizyczne nie prowadzące działalność gospodarczą);
3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2
pkt 1 – 3 ustawy należy przedłożyć:
3.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik
nr 3 do niniejszej SIWZ;
3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
/ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych także oświadczenie w odniesieniu do art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy –
załącznik nr 3a do SIWZ.
4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składają wymagane dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). Wykonawca
składa odpowiednio dokumenty wymienione § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a i c rozporządzenia, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
4.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
1.1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
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1.2. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 1.1., po
upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez
wyjaśnienia.
1.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający prześle
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej:
www.bip.zarow.dolnyslask.pl (pod ogłoszeniem o niniejszym zamówieniu).
1.4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
2. Oświadczenia, wnioski, odwołania, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu. Przekazane faksem uważa się
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia oraz informacje przekazywane są faksem, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Janik, tel. 74/858 05 91 wew. 340.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - nie jest wymagane.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Jakiekolwiek poprawki powinny być przekreślone i zaparafowane przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane
wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
2. Na każdą część należy przygotować osobną ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń.
3. W przypadku składania przez jednego Wykonawcę ofert na więcej części zamówienia, należy
przygotować osobną ofertę na każdą część, natomiast dokumenty i oświadczenia można złożyć w
jednym komplecie, w jednej kopercie.
4. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę przetargową należy spiąć lub zszyć. Nie powinny
występować luźne kartki.
5. Każda zapisana strona powinna być ponumerowana i podpisana przez osoby upoważnione do
występowania w imieniu wykonawcy.
6. Zgodnie z art. 96. ust. 3, ustawy, dokumentacja dotycząca postępowania przetargowego jest jawna z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (art. 8 ust. 3 ustawy). W związku z powyższym, jeżeli wykonawca będzie
zastrzegał część informacji, należy całość dokumentacji, składającej się na ofertę, rozdzielić w sposób
widoczny i łatwy w praktycznym zastosowaniu, na dwa rozdziały – rozdział I jawny, rozdział II z
zastrzeżeniem „informacje te nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania”.
7. Każdy z wykonawców ma prawo zapoznać się z dokumentacją przetargową w części jawnej,
składając w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek.
8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu ofertę na jedną część lub więcej, zgodnie z
rozdziałem III pkt 3 SIWZ.
9. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie
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od wyniku postępowania przetargowego, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 93 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
10. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być oznakowana
następująco:

pełna nazwa wykonawcy
adres, telefon

GMINA ŻARÓW
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów

„OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY – INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA
I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE ŻARÓW”

nie otwierać do godz. 10.00 dnia 21.09.2012r.

11. W przypadku złożenia oferty w innej formie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej
przedwczesne otwarcie.
12. Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostały złożone po terminie.
UWAGA – wiążącym jest termin fizycznego doręczenia oferty Zamawiającemu.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 21.09.2012r. do godz. 09.30 w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie
Miejskim w Żarowie.
2. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna postępowania odbędzie się dnia 21.09.2012r. godz. 10.00 w Sali
Narad w siedzibie Zamawiającego.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY OFERTY
1. W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalność gospodarczą, a ubiegającej się o realizację
zamówienia - przez cenę brutto rozumiemy cenę od której odprowadzane będą składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane
prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych
(w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.)
2. Wykonawca oprócz ceny brutto za wykonanie całej części zamówienia przedstawia również cenę za
wykonanie jednej godziny zajęć. Cena za wykonanie całej części zamówienia stanowi iloczyn za 1
godzinę zajęć i ilości godzin przewidzianych przy realizacji zamówienia objętego ofertą. Wzór
wyliczenia ceny oferty:
Liczba godzin ogółem: ….. godz. . x ….... zł = ……….zł.
3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu
obciążają wyłącznie Wykonawcę.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w ofercie:
5.1. oczywiste omyłki pisarskie,
5.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, tj.:
a) przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczania,
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b) w przypadku, gdy cena brutto podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmie za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie;
5.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i
nazwisko, nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny
oferty, terminu wykonania zamówienia.
2. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował będzie się następującym kryterium
oceny:
1/ cena - 100 %
Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej wg
wzoru:
KC = (CNAJNIŻSZA/CPORÓWNYWANA) x 100 (max ilość punktów w ocenianej pozycji), gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy.
CNAJNIŻSZA – cena brutto oferty z najniższą ceną.
CPORÓWNYWANA – cena brutto kolejnej porównywanej oferty.
Spośród ofert, które nie zostaną odrzucone Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą,
tj. taką, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium cena.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę,
którego ofertę wybrano.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
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 kryterium oceny ofert,
2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
2.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w pkt 2.1. na stronie internetowej www.bip.zarow.dolnyslask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego.
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić umowę regulującą
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współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierającą wskazanie pełnomocnika lub lidera (w
przypadku zawiązania przez Wykonawców konsorcjum).
5. Niedotrzymanie przez wybranego Wykonawcę terminu podanego w zawiadomieniu będzie
traktowane jako odmowa podpisania umowy i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w 
ustawie.

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ
1. Wzór umowy, która zawarta będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza:
2.1. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
2.2. zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że
takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania
2.3. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia,
2.4. ze względu na dofinansowanie zadania z UMWD, możliwa jest zmiana umowy w zakresie
konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie (np.
zmian harmonogramu realizacji zadania)
2.5. zmianę wysokości wynagrodzenia pod warunkiem zgody Zamawiającego i Instytucji
Pośredniczącej – UMWD.
2.6. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności.
2.7. w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c) zmian wniesionych do projektu przez uprawniony podmiot.
3. Warunki dokonywania zmian:
3.1. inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
3.2. uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
3.3. zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust. 3 ustawy stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
3.4. forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Przyjęcie warunków niniejszego postępowania, tj. złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem
wzoru umowy (wraz załącznikiem) proponowanego przez Zamawiającego.
6. W celu podpisania umowy uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
powinien zgłosić się do siedziby Zamawiającego w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze
oferty.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przerwania świadczenia usług lub części usług nie z winy
Wykonawcy, których nie można było przewidzieć lub którym skutkom nie można było zapobiec,
pomimo dołożenia przez Wykonawcę najwyższej staranności (np.: klęska żywiołowa i inne).
8. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - nie jest wymagane.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy, przewidziane dla zamówień o
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn zm.).
Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3.
4. Załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 2.
5. Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo.
6. Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówieniu
7. Załącznik nr 6 – Szczegółowy zakres prowadzonych zajęć w poszczególnych szkołach
8. Załącznik nr 7 – Szczegółowy wykaz wymagań
9. Załącznik nr 8 – Harmonogram godzinowy zajęć całego projektu wszystkich szkół podstawowych
10. Załącznik nr 9 – Umowa
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                    ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie 

Niniejszą ofertę składam w imieniu własnym/firmy:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy

Adres

Dowód osobisty – seria i numer

PESEL

NIP

REGON

Numer wpisu do KRS/Ewidencji działalności 
gospodarczej

Dane kontaktowe:

Telefon

Fax

Adres poczty elektronicznej

Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy*:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Telefon/fax: .................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej:…………………………………………………………............................................

Działając w imieniu i na rzecz
......................................................................................................................................................................................,
przystępując  do  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  usługi  edukacyjnej  obejmującej 
przeprowadzenie  zajęć  w  ramach  projektu  „Indywidualizacja  procesu  nauczania  i  wychowania 
uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Żarów”, w okresie od 01.09.2012 r. do 31.05.2013** r.,

oświadczam (-y), co następuje:
1.  Oferuję(-emy)  wykonanie  usługi  edukacyjnej  obejmującej  rodzaj  zajęć  wynikający  z  części 
zamówienia nr………,tj……………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………..:.......................
w zakresie  objętym  Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia,  zwanej  dalej  „SIWZ”,  zgodnie 
z harmonogramem zajęć uwzględniającym okres realizacji ww. zajęć oraz ilość godzin (załącznik nr ....).

Łącznie ……..……......…godz.

**  W zależności od rodzaju zajęć, zgodnie z załącznikiem do SIWZ,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Za cenę:
............................PLN (słownie:.................................................................................) brutto, 
…..................…..PLN (słownie:..................................................................................) netto, w tym  cena jednej 
godziny zajęć za .............................PLN (słownie:.....................................................................................)brutto, 
………...........….PLN (słownie:...................................................................................) netto.

Przez cenę brutto rozumiemy cenę brutto  wraz z  kosztami pracodawcy –  dla  osób fizycznych nie 
prowadzących działalności gospodarczej.

2.  Zajęcia  prowadzone będą  przez osoby posiadające  niezbędne kwalifikacje  w zakresie,  o  którym 
mowa w pkt 1.
3. Oświadczam(-y), że nie wnoszę(-imy) uwag do umowy wskazanej w pkt 17 SIWZ, a co za tym idzie, 
akceptuję(-emy) postanowienia zawarte w przedmiotowej umowie oraz w SIWZ.
4. Oświadczam(-my),  że w przypadku wyboru niniejszej  oferty zobowiązuję(-emy) się  do zawarcia 
umowy na warunkach z niej wynikających, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam(-y), że zapoznałem(-liśmy) się ze SIWZ oraz załącznikami stanowiącymi jej integralną 
część i nie wnoszę(-imy) do niej żadnych uwag.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………………………………………………………………………….......................................
2. …………………………………………………………………………………………….......................................
3. …………………………………………………………………………………………….......................................

............................................ , dnia ........................

...........................................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)

*  niepotrzebne skreślić
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       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

................................... , dnia .........................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WYDANE NA PODSTAWIE ART. 44
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759, z późn. zm.).
ZWANEJ DALEJ “USTAWĄ”,

działając w imieniu i na rzecz..................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) i adres wykonawcy albo imię i nazwisko i adres zamieszkania wykonawcy)

NA PODSTAWIE ART. 44 USTAWY OŚWIADCZAM (-Y), ŻE SKŁADAJĄC OFERTĘ NA :

wykonanie  usług  edukacyjnych  obejmujących  przeprowadzenie  zajęć  w  ramach  projektu 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w 
Gminie Żarów”

spełniam(-y)  warunki  udziału  w  wyżej  wymienionym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia, 
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy.

Prawdziwość  powyższych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  świadom/i 
odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

........................................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)
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       ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

......................................, dnia ........................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 2 PKT 1 – 3
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759, z późn. zm.).
ZWANEJ DALEJ “USTAWĄ”,

działając w imieniu i na rzecz..................................................................................................................................

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

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

(nazwa (firma) i adres wykonawcy albo imię i nazwisko i adres zamieszkania wykonawcy)

OŚWIADCZAM (-Y), ŻE SKŁADAJĄC OFERTĘ NA :

wykonanie  usług  edukacyjnych  obejmujących  przeprowadzenie  zajęć  w  ramach  projektu 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w 
Gminie Żarów”

nie zachodzą  wobec mnie(-nas), jako Wykonawcy(-ów), wymienione w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
podstawy skutkujące  wykluczeniem  z  udziału  w wyżej  wymienionym  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia.

Prawdziwość  powyższych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  świadom/i 
odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

........................................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)
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   ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ
  

..................................... , dnia .........................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 2
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759, z późn. zm.).
ZWANEJ DALEJ “USTAWĄ”,

działając w imieniu i na rzecz..................................................................................................................................

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

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

(nazwa (firma) i adres wykonawcy albo imię i nazwisko i adres zamieszkania wykonawcy)

OŚWIADCZAM, ŻE SKŁADAJĄC OFERTĘ NA :

wykonanie  usług  edukacyjnych  obejmujących  przeprowadzenie  zajęć  w  ramach  projektu 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w 
Gminie Żarów”

nie zachodzą  wobec mnie,  jako Wykonawcy,  wymienione w art.  24 ust.  1  pkt  2 ustawy podstawy 
skutkujące wykluczeniem z udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Prawdziwość  powyższych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  świadom/i 
odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

.........................................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)

Uwaga: obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy jedynie osób fizycznych.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

.................................................. ..................................... , dnia .........................
(nazwa i adres Wykonawcy)

                 

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym  upoważniamy  pana/panią  .......................................................................................................... 
zam. ................................................................................................... nr PESEL ….................................................... 
do  występowania  w  imieniu:  ...........................................................................,  składania  oświadczeń, 
zaciągania  zobowiązań oraz  reprezentowania  ………………………………………………………….......... 
w procedurze związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na ……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...................................

           ................................................................
                                                                                                       (pieczęć i podpis wykonawcy)  
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       ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

..................................... , dnia ........................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W FORMIE WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ
UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

działając w imieniu i na rzecz..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) i adres wykonawcy albo imię i nazwisko i adres zamieszkania wykonawcy)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na :

wykonanie  usług  edukacyjnych  obejmujących  przeprowadzenie  zajęć  w  ramach  projektu 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w 
Gminie Żarów”

oświadczam(  -y),  że  wykonywaniu  niniejszego  zamówienia  będą  uczestniczyć  następujące  osoby 
zgodnie z pkt 5.1.4. specyfikacji:

Lp.
Nr

części
Imię 

i nazwisko

Stopień 
awansu 

zawodowego

Uprawnienia/ 
Kwalifikacje 
zawodowe

Zakres 
wykonywanych 

czynności

Informacja 
o podstawie 

dysponowania 
wymienioną osobą

1

2

3

Uwaga:
Informacje  dotyczące  wykształcenia  i  kwalifikacji  zawodowych  należy  podać  w  zakresie  niezbędnym  do  oceny 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu + niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie niniejszego warunku

Informacja o podstawie do dysponowania wymienionymi osobami powinna zawierać takie dane jak: umowa o pracę,  
umowa zlecenia itp.

Jeżeli nie są to osoby zatrudnione przez wykonawcę należy do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób o 
współpracy.

...........................................................
       (pieczęć i podpis wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Szczegółowy zakres prowadzonych zajęć w poszczególnych szkołach

Zadanie nr 1: zajęcia w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie 
Część  I.1.  Zajęcia  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudnościami  w  czytaniu  i  pisaniu,  w  tym  także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji.
       - Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r. – 1 grupa po 3 uczniów  po 30 h,
Część  I.2.  Zajęcia  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudnościami  w  czytaniu  i  pisaniu,  w  tym  także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji.
       - Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r. – 1 grupa po 3 uczniów po 30 h,
Część  I.3.  Zajęcia  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudnościami  w  czytaniu  i  pisaniu,  w  tym  także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji.
       - Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 3 uczniów po 30 h,
Część  I.4.  Zajęcia  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudnościami  w  czytaniu  i  pisaniu,  w  tym  także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji.
       - Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 3 uczniów po 30 h,

   Część  I.5.  Zajęcia  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudnościami  w  czytaniu  i  pisaniu,  w  tym  także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji.

             - Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 3 uczniów po 30 h, 
Część  I.6.  Zajęcia  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudnościami  w  czytaniu  i  pisaniu,  w  tym  także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji.
        - Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 3 uczniów po 30 h,
Część  I.7.  Zajęcia  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudnościami  w  czytaniu  i  pisaniu,  w  tym  także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji.
         - Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r. – 1 grupa po 3 uczniów po 30 h,

Cześć II.1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 
− Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 3 uczniów po 30 h, 

Cześć II.2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 
− Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 3 uczniów po 30 h,

Cześć II.3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 
− Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 3 uczniów po 30 h,

Część  III.  Zajęcia  socjoterapeutyczne  i  psychoedukacyjne  dla  dzieci  z  zaburzeniami  komunikacji 
społecznej,

− Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 10 uczniów po 30 h,

Cześć 5g. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
− wrzesień – grudzień 2012 r.  – 1 grupa po 6 uczniów po 30 h,

Cześć 5h. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
− wrzesień – grudzień 2012 r.  – 1 grupa po 6 uczniów po 30 h,

Zadanie nr 2 - zajęcia w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
Cześć VI. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
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zagrożonych ryzykiem dysleksji.
− Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 4 uczniów, po 30 h.

Część VII. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 
− Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 3 uczniów, po 30 h.

Część VIII. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
− Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 4 uczniów, po 30 h.

Część IXA. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci  z wadami postawy. 
− Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 4 uczniów, po 30 h.

Część IXB. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci  z wadami postawy. 
− Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 4 uczniów, po 30 h.

Część X.  Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  uczniów  szczególnie  uzdolnionych  –  zajęcia 
matematyczne

− Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 3 uczniów, po 30 h,

Część XI.  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia 
przyrodnicze

− Wrzesień 2012 r. - maj 2013 r.  – 1 grupa po 4 uczniów, po 30 h.
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                                ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Szczegółowy wykaz wymagań

L.P. Nazwa zajęć Wymagane 
wykształcenie

Wymagany staż pracy w zawodzie 
nauczycielskim związany z przedmiotem 

zamówienia

 1

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji

min. 1 rok 
stażu pracy,

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika w 
specjalności przygotowującej do pracy                    
z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym oraz 
ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia 
podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej 

2 
Zajęcia dla dzieci z trudnościami      
w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych

min. 1 rok 
stażu pracy

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika w 
specjalności przygotowującej do pracy                     
z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym 

3 
Zajęcia logopedyczne dla dzieci        
z zaburzeniami rozwoju mowy

min. 1 rok 
stażu pracy

wykształcenie wyższe magisterskie                          
z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia 
podyplomowe w zakresie logopedi

4

Zajęcia socjoterapeutyczne                 
i psychoedukacyjne dla dzieci           
z zaburzeniami komunikacji 
społecznej (w tym muzykoterapia    
i bajkoterapia)

min. 1 rok 
stażu pracy

wykształcenie wyższe na kierunku psychologia   
z przygotowaniem pedagogicznym lub studia 
wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz 
studia podyplomowe w zakresie socjoterapii

5 Gimnastyka korekcyjna dla dzieci  
z wadami postawy

min. 1 rok 
stażu pracy

wykształcenie wyższe z przygotowaniem 
pedagogicznym na kierunku rehabilitacja 
ruchowa lub wychowanie fizyczne / o ile                 
w trakcie studiów odbyły się zajęcia z zakresu 
gimnastyki korekcyjnej w wymiarze co najmniej 
60 godz./ lub studia wyższe na kierunku 
pedagogika w specjalności przygotowującej do 
pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym oraz 
studia podyplomowe w zakresie gimnastyki 
korekcyjnej

6

Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych 
(zajęcia matematyczno - 
przyrodnicze. teatralno – 
artystyczne, matematyczne, 
przyrodnicze)

min. 1 rok 
stażu pracy

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika w 
specjalności przygotowującej do pracy                     
z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym 
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      ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Harmonogram godzinowy zajęć 

Szkoły

O
kres

Zajęcia dla dzieci ze specyficznym
i 

trudnościam
i w

 czytaniu i pisaniu, w
 tym

 
także zagrożonych ryzykiem

 dysleksji.

Zajęcia dla dzieci z trudnościam
i w

 
zdobyw

aniu um
iejętności m

atem
atycznych

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 
zaburzeniam

i rozw
oju m

ow
y

Zajęcia socjoterapeutyczne i 
psychoedukacyjne dla dzieci z 

zaburzeniam
i kom

unikacji społecznej 

G
im

nastyka korekcyjna dla dzieci  z 
w

adam
i postaw

y

Zajęcia rozw
ijające zainteresow

ania 
uczniów

 szczególnie uzdolnionych - 
zajęcia m

atem
atyczno 

Zajęcia rozw
ijające zainteresow

ania 
uczniów

 szczególnie uzdolnionych - 
zajęcia  przyrodnicze

SP 
w

 09.2012 14 6 - 2 16 - -

10-12.2012 42 18 - 6 44 - -

01-03.2013 91 39 - 13 - - -

04-05.2013 63 27 - 9 - - -

SP 
w

 09.2012 4 4 4 - 8 4 4

10-12.2012 11 11 11 - 22 11 11

01-03.2013 9 9 9 - 18 9 9

04-05.2013 6 6 6 - 12 6 6
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       ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ
Umowa nr …/2012

zawarta w dniu …………………………. pomiędzy Gminą  Żarów, (58 -  130 Żarów, ul.  Zamkowa 2), 
NIP -……………………zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działa:
1) …................................................ – Burmistrz Miasta Żarów,
przy kontrasygnacie:
2) ….................................................. – Skarbnika Gminy Żarów,
a …................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa)
……………………………….......................................................................................................................................

(miejsce zamieszkania/miejsce siedziby)

- dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą
legitymującym/-ą się dowodem osobistym seria i nr …………, PESEL……….…..…NIP...............................

                                                                                               

- dotyczy osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospdoarczą
reprezentowanym (-ą) przez:
1) ……………………………........................,
2) …………………………….........................
prowadząc działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej/KRS pod nr …....... 
…………......................, REGON.......................................................... NIP..............................................................
zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego,  przez  Gminę  Żarów,  na  wykonanie  usługi  edukacyjnej  obejmującej 
przeprowadzenie  zajęć  w  ramach  projektu  „Indywidualizacja  procesu  nauczania  i  wychowania 
uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Żarów”,  w okresie od 01.09.2012 r. do …................ ** 

r., w oparciu o zatwierdzoną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
2.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  czynności  oraz  zajęcia  związane 
z realizacją  projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i  wychowania uczniów klas I – III  szkół 
podstawowych  w  Gminie  Żarów”  zwanego  dalej  „projektem”  na  zasadach  i  zgodnie 
z harmonogramem ustalonym z Dyrektorem szkoły, a zgodnym z Załącznikiem nr … do SIWZ.  
3. Rodzaj zajęć  wynikający z części ...............………… projektu, tj  …...........................................................
………..…......................................................................................................................…w tym w szczególności:
1)  opracowanie  programu nauczania  i  szczegółowego planu pracy zajęć  pozalekcyjnych,  zgodnego 
z  ofertą  oraz  przedstawienie  do  akceptacji  dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej   im.  Jana  Brzechwy 
w Żarowie*, Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach*, zwanej dalej „szkołą”, w oparciu o 
udostępnione programy indywidualizacji zajęć;
2) przeprowadzenie rekrutacji dzieci do niniejszego projektu;
3) zebranie od rodziców*/opiekunów prawnych* deklaracji uczestnictwa ich dzieci w projekcie;
4) prowadzenie zajęć  pozalekcyjnych zgodnie z uzgodnionym z dyrektorem szkoły harmonogramem 
**  W zależności od rodzaju zajęć, zgodnie z załącznikiem do SIWZ,
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zadań
5) dokumentowanie zajęć  pozalekcyjnych w dzienniku zajęć,  kartach czasu pracy, listach obecności, 
sprawozdaniach, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;
6) mierzenie rezultatów na początku i na końcu trwania zajęć  za pomocą  wywiadów, ankiet, testów 
kompetencyjnych;
7) przygotowanie i  przeprowadzenie (wśród uczniów) wywiadów, ankiet,  testów kompetencyjnych 
oraz ankiet wśród rodziców* /opiekunów prawnych*;
8)  sporządzenie  oceny  opisowej  każdego  dziecka  uczestniczącego  w projekcie  na  podstawie  m.in. 
wywiadów,  ankiet,  testów  kompetencyjnych,  kart  pracy  dziecka  oraz  postępu  dokonanego  przez 
dziecko w trakcie realizacji projektu;
9)  informowanie  wychowawcy,  dyrektora,  rodziców*/opiekunów  prawnych*  o  wynikach 
i o osiągnięciach uczniów;
10)  prawidłowe  i  systematyczne  prowadzenie  dokumentacji  projektu  oraz  przekazywanie  raz  na 
kwartał  (z  wyłączeniem  wakacji,  ferii  zimowych,  przerw  świątecznych),  w  formie  elektronicznej 
i  papierowej, informacji  dyrektorowi szkoły, w której  realizowany jest projekt oraz Zamawiającemu 
o stanie realizacji planu zajęć, w tym ilości zrealizowanych godzin;
11)  wspomaganie  promocji  i  ewaluacji  projektu  -  informowanie  o  współfinansowaniu  projektu  ze 
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  współpraca  z  Zamawiającym  w  mierzeniu 
postępów uczniów w zakresie rezultatów projektu;
12) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za mienie będące własnością  szkoły oraz Beneficjenta 
projektu - udostępnione osobie realizującej zajęcia;
13) przestrzeganie regulaminu pracowni w szkole, w której prowadzone są zajęcia;
14) podejmowanie decyzji, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w sprawie doboru metod i  środków 
dydaktycznych właściwych  dla  prowadzonych  zajęć,  ze  szczególnym  stosowaniem  aktywizujących 
metod nauczania, z naciskiem na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce;
15)  sporządzenie  sprawozdania  rocznego  z  diagnozy  problemów  i  analizy  rezultatów  założonych 
i  osiągniętych przez  uczniów –  uczestniczących w realizacji  przedmiotu umowy na zajęciach oraz 
przeprowadzanie diagnozy uczestników we wstępnym i końcowym etapie projektu.

§ 2
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  zachować  przy  realizacji  przedmiotu  umowy  należytą  staranność 
i dbałość o interesy Zamawiającego.
2. Nieprawidłowa treść dokumentów stanowić może podstawę do odmowy zapłaty wynagrodzenia 
w całości bądź w części Wykonawcy.
3. Wykonawca realizując przedmiot umowy zgodnie z założeniami projektu jest odpowiedzialny za 
jakość i wyniki swojej pracy, a także za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych powierzonych 
jego opiece.
4. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest szkoła podstawowa w …..................................(adres)

§ 3
1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  w 
wysokości  ........................................................  brutto  (słownie................................................................złotych 
brutto) wynikające z oferty Wykonawcy.
Wartość  jednej  godziny  zajęć  wynosi  ..........................................................................  brutto 
(słownie................................................................złotych brutto).
2.  Zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  zrealizowaną  część  przedmiotu  umowy  zgodną 
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z  harmonogramem  zajęć,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  2  zostanie  dokonana  w terminie  14  dni  po 
spełnieniu nw. warunków, tj. po  przedłożeniu Zamawiającemu rachunku/faktury VAT za wykonaną 
część przedmiotu umowy, z potwierdzeniem przez dyrektora szkoły zrealizowania ustalonych zadań.
3.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  z  należnej  mu  kwoty  wynagrodzenia  składek 
ubezpieczenia  zdrowotnego  i  społecznego,  podatku  dochodowego  oraz  innych  przewidzianych 
prawem narzutów na wynagrodzenie, w przypadkach i w wysokości prawem przewidzianych1

4.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  współfinansowane  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i będzie przekazywane na rachunek 
bankowy  Wykonawcy  wskazany  na  rachunku/fakturze  VAT  w  terminie  .......  dni,  licząc  od  dnia 
otrzymania rachunku/faktury VAT zastrzeżeniem wynikającym z ust. 5.
5. Strony ustalają,  że zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu 
umowy  dokonana  zostanie  po  uprzednim  przekazaniu  przez  instytucję  pośredniczącą  środków 
finansowych służących sfinansowaniu tej umowy.
6.  Wykonawca  będący  osobą  fizyczną  nieprowadząca  działalność  gospodarczą  przedłoży   wraz  z 
umową oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszej umowy, co do podstaw i zakresu istniejących 
obciążeń  publicznoprawnych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  bezzwłocznego  informowania 
Zamawiającego o zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany co do treści przedłożonego oświadczenia.

§ 4
W  przypadku  niemożności  wykonywania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku 
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy;
2)  ochrony  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.
2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych informacji mogących mieć 
wpływ  na  jakość  realizowanej  umowy  z  wyłączeniem  informacji,  co  do  których  obowiązuje 
Zamawiającego zasada poufności.

§ 6
Wykonawca  nie  może  powierzyć  wykonania  przedmiotu  umowy podwykonawcom,  pod  rygorem 
skutków prawnych.

§ 7
Wykonawca  nie  nabywa  z  tytułu  niniejszej  umowy  żadnych  uprawnień  pracowniczych 
przewidzianych przepisami Kodeksu pracy.

§ 8
Wykonawca,  na  potrzeby  projektu,  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych 
w trybie przewidzianym ustawą.

§ 9
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 
2.

1Dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą
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2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 są dopuszczalne za zgodą obu stron wyłącznie w niżej wskazanym 
zakresie i przy spełnieniu poniższych warunków:
1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę  adresu 
siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
2)  zmianę  terminów  realizacji  zamówienia  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  lub 
Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej  
zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania  
3) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, 
4)  ze  względu  na  dofinansowane  zadania  możliwa  jest  zmiana  umowy  w  zakresie  konieczności 
dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie.
5) zmiany harmonogramu realizacji zadania
6) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności.
7) w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c) zmian wniesionych do projektu przez uprawniony podmiot.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej – aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1;
2)  za  odstąpienie  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  lub 
odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada – w wysokości 
10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
2.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  odstąpić  od  naliczenia  kar 
umownych. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5.  Zamawiającemu  przysługuje  możliwość  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania 
uzupełniającego jeżeli kara umowna nie pokryje szkody powstałej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy;

§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca w szczególności:
1) nie przystąpi w terminie określonym w ofercie do wykonywania przedmiotu umowy;
2) przerwie, z przyczyn leżących po jego stronie (bez zgody Zamawiającego), realizację  przedmiotu 
umowy;
3)  realizuje  zadania  przewidziane  niniejszą  umową  w  sposób  niezgodny  ze  wskazaniami 
Zamawiającego wynikającymi ze SIWZ, z oferty i niniejszej umowy.
2.  Strona  odstępująca  od  umowy  zobowiązana  jest  poinformować  o  tym  drugą  stronę,  w  formie 
pisemnej, wskazując okoliczności decydujące o odstąpieniu, w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistniałych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający zwolniony jest od zapłaty należności za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.
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4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, obie strony zobowiązane są, w 
terminie 14 dni od odstąpienia, do:
1) sporządzenia szczegółowego protokołu potwierdzającego zakres zaawansowania nauczania według 
stanu na dzień odstąpienia,
2)  wzajemnego  przekazania  sobie  wszystkich  informacji  i  materiałów  wdrożonych  na  dzień 
odstąpienia od umowy.
5.  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi 
odpowiedzialności,  zobowiązany  jest  do  dokonania  odbioru  części  wykonanego  zlecenia  oraz  do 
zapłaty  wynagrodzenia  za  wykonaną  część  przedmiotu  umowy  do  dnia  odstąpienia.  Wysokość 
wynagrodzenia w tym przypadku zostanie określona procentowo w stosunku do całkowitej wartości 
przedmiotu  umowy  w  oparciu  o  protokół  zdawczo-odbiorczy,  w  którym  szczegółowo  określony 
zostanie zakres wykonanych prac.

§ 12
W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego 
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.).

§ 13
Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane w drodze negocjacji 
stron a przy braku porozumienia przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 14
Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ....................... 2012 r.
2. Oświadczenie Wykonawcy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

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

* - niepotrzebne skreślić
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       Załącznik do umowy

................................., dnia ..............................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ

1. Oświadczam, że:

a)świadczę  pracę  na  podstawie  umowy  o  prace  w  wymiarze  ….................  etatu  ............. 
w ....................................................................................................................(nazwa Pracodawcy),

b) jestem objęty (a) odrębnymi przepisami w zakresie zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia 
społecznego,

c) jestem uprawniony (a) do emerytury/renty na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział  w  ......................................................  z  dnia  ........................................................  Prawo  do 
emerytury/renty zostało przyznane na okres: ........................................................./bezterminowo,

d) jestem słuchaczem studiów ...............................................................................................................

2. Pomimo  uprawnienia  do  emerytury/renty  wnoszę  o  objęcie  ubezpieczeniem  z  tytułu 
wykonywania umowy zlecenia od dnia ...............................................................................................

3. Oświadczam, że:

a) jestem/nie jestem* zarejestrowany/a jako bezrobotny/a.

Prawdziwość  powyższych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  świadom/i 
odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

........................................................................
(podpis wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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