Zatwierdził:

ZAMAWIAJĄCY
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
ul. PodchorąŜych 10
64-920 Piła
___________________________________________________________________________
Nr zamówienia:
AG-2240-16-13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

pn. Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych
(warsztatów i ćwiczeń)
w ramach projektu "Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty
Wspólny słownik zamówień- CPV:
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego
80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych
Zawartość specyfikacji:
Część I Instrukcja dla Wykonawców i opis przedmiotu zamówienia
Część II Formularz oferty wraz z załącznikami
Część III Projekt umowy
CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
adres:
ul. PodchorąŜych 10
64-920 Piła
telefon – 67 352-26-00 fax. 67 352-26-09
adres internetowy: www.pwsz.pila.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zwanej dalej „Ustawą”.
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Projekt "Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu" realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Instytucją
Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Zamawiającym.
Obszar realizacji: powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski. Cel projektu: Podniesienie
kwalifikacji, kompetencji metodycznych i merytorycznych oraz wzrost motywacji do pracy u 200
nauczycieli (w tym 140 kobiet i 60 męŜczyzn) z terenów wiejskich i/lub nauczycieli kształcenia
zawodowego, zamieszkałych powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki lub złotowski. W ramach
niniejszego postępowania przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń specjalistycznych.
Warsztaty (szkolenia) przeprowadzone zostaną w czterech blokach (zadaniach) po 12-15 osób w
kaŜdym. KaŜdy blok stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Do obowiązków wykonawcy naleŜy:
1. Przygotowanie programu szkolenia.
2. Przygotowanie i przekazanie zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych
zajęć prezentacji multimedialnej jako materiału szkoleniowego, w celu wydrukowania ich dla
uczestników szkolenia.
3. Przeprowadzenie szkoleń-warsztatów.
4. Dostarczenie miesięcznej karty czasu pracy z wykazem godzin pracy Wykonawcy we wszystkich
projektach NSRO, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.
5. Wstępne ustalenie terminów zajęć
6. Szczegółowe terminy zostaną jednak ustalone po konsultacjach z uczestnikami poszczególnych
warsztatów.
7. Pomoc w przeprowadzaniu ewaluacji – karty ewaluacji przygotuje i wydrukuje zamawiający,
a wykonawca dopilnuje ich wypełnienia i zwrotu przez uczestników.
8. Przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających - przed rozpoczęciem cyklu i na
zakończenie (wydruk zamawiający).
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt obowiązany jest zorganizować sobie dojazdy na
zajęcia i zakwaterowanie. Wszystkie szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego w
Pile przy ul. PodchorąŜych 10. Zamawiający zabezpieczy Wykonawcy sprzęt niezbędny do
przeprowadzenia zajęć oprócz laptopa oraz sale szkoleniowe lub komputerowe w zaleŜności od
potrzeb. W ofercie Wykonawca winien zaznaczyć jaki sprzęt będzie niezbędny do przeprowadzenia
szkolenia oraz jaką salę Zamawiający winien mu zabezpieczyć (salę wykładową czy komputerową).
Osoby rozpoczynające szkolenie w terminie późniejszym z powodów uzasadnionych rezygnacji,
Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić te osoby na własny koszt w zakresie juŜ przerobionego
materiału.
Zamawiający zastrzega, Ŝe termin zapłaty wynagrodzenia, za przeprowadzone szkolenia, uzaleŜniony
jest od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej
(Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) w ramach realizowanego Projektu. Wynagrodzenie
naleŜne Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. W razie braku chętnych słuchaczy na poszczególne bloki tematyczne,
zastrzega się moŜliwość rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia, bądź na przesunięcie jego terminu
realizacji.
Zadanie nr 1
Warsztaty z zakresu pracy z uczniami zagroŜonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi
społecznie.
Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Zakres tematyczny: psychopedagogiczne
uwarunkowania niedostosowania społecznego, nauczyciel w systemie społeczno-prawnym, zespół
ADHD, a zagroŜenie niedostosowaniem społecznym, techniki i metody pracy z uczniem
niedostosowanym społecznie, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać
będą 6 dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady
oraz ćwiczenia. Grupa 12- lub 14-osobowa (ilość osób zaleŜna od zgody WUP).
Zadanie nr 2
Warsztaty z zakresu pracy z uczniami wybitnie zdolnymi.
Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Zakres tematyczny: psychopedagogiczne
uwarunkowania rozwoju zdolności uczniów, trening mądrości, rozpoznawanie potencjału uczniów
zdolnych, metody pracy, TIK w pracy z uczniem zdolnym, doradztwo edukacyjno-zawodowe,
integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, kaŜdy
dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa.
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Zadanie nr 3
Warsztaty z zakresu wspomagania terapii rozwoju dziecka ze SPE (specjalne potrzeby
edukacyjne) przez sztukę i zabawę.
Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Szkolenie obejmuje zagadnienia
z zakresu wychowywania przez sztukę. Obrazuje metodykę zajęć teatro-, choreo-, muzykoi biblioterapii, zagadnienia z terapii plastyką oraz zabawy pedagogiczne. Warsztaty odbywać się będą
w weekendy, trwać będą 8 dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty
obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12- lub 15-osobowa (ilość osób zaleŜna od zgody WUP).
Zadanie nr 4
Tablica interaktywna i e-learning dla nauczycieli.
Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Warsztaty obejmują zagadnienia obsługi
tablicy interaktywnej – programy dydaktyczne., tworzenie materiałów multimedialnych,
blended-learning, podstawowe techniki informatyczne, podstawy pracy na platformie, budowanie
e-lekcji. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to
8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
październik-grudzień 2013 r. Szczegółowe terminy przeprowadzenia zajęć zostaną określone w
wyniku konsultacji Zamawiającego z wykonawcą i z uczestnikami warsztatów.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 ze zm.):
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacja finansowa i ekonomiczna wykonawcy zezwala na realizację zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy
z warunków określonych w pkt. 1.1) – 1.4) winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
2. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określony wyŜej
warunek musi spełniać kaŜdy z wykonawców samodzielnie.
3. Zasady oceny spełniania warunków:
Zamawiający dokona oceny powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych oświadczeń przez
Wykonawców na zasadzie „spełnia”, „nie spełnia”.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 Pzp, naleŜy przedłoŜyć:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych art. 22 ust. 1
ustawy - prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, oświadczenie powyŜsze składają wspólnie bądź ustanowiony pełnomocnik.
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24
ust. 1 Pzp, naleŜy przedłoŜyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone
wyŜej oświadczenie składa kaŜdy z wykonawców samodzielnie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wykonawca składa wyłącznie
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określony
wyŜej dokument składa kaŜdy z wykonawców samodzielnie.
Wykonawca powołując się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów (niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków) jest
zobowiązany udowodnić zamawiającemu iŜ będzie dysponować zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zamawiającemu pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w
pkt. 2.
3. Wykonawcy zagraniczni
1) JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) JeŜeli w kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych
dokumentów.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określony
wyŜej dokument składa kaŜdy z wykonawców samodzielnie.
4. Zasady oceny spełniania warunków:
Zamawiający dokona oceny powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych dokumentów przez
Wykonawców na zasadzie „spełnia”, „nie spełnia”.
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ STRON ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego wszelkich
oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie z wykorzystaniem faksu
lub poczty elektronicznej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu i poczty
elektronicznej uwaŜać się będzie za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu. Na Ŝądanie drugiej strony naleŜy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania
dokumentu.
3. Za datę powzięcia wiadomości uwaŜa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały
informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
4. OSOBY UPRAWNIONE DO PORUZMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1) Patrycja Kruk-Pachowicz – tel. 067 352-27-83 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do
14.00 e-mail: nauczyciel-kreator@pwsz.pila.pl
VIII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania
ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
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związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) oraz posiadały kolejno
ponumerowane kartki.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
5. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) upowaŜnioną (e) do
reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca moŜe upowaŜnić inną osobę do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W takim przypadku umocowanie do
działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane pełnomocnictwem.
6. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę w Formularzu
oferty musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyraŜona w PLN.
7. Wykonawca moŜe zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeŜenia wymagane jest
wypełnienie odpowiedniego punktu Formularza ofertowego. Wykonawca nie moŜe zastrzec
informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert.
8. Zaleca się złoŜenie oferty opakowanej w sposób uniemoŜliwiający przypadkowe jej otwarcie,
w kopercie oznaczonej według poniŜszego schematu:
„Szkolenie specjalistyczne Zadanie nr ….. (1-4)”, wpisać nazwę szkolenia
NIE OTWIERAĆ PRZED 08.10.2013 r., godz. 10:15
Nazwa Wykonawcy
Ulica, nr budynku
UWAGA:
W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie
w trakcie sesji otwarcia ofert.
9. W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty naleŜy
dołączyć równieŜ „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na
pisemny wniosek moŜe być udostępniana innym Wykonawcą do wglądu. KaŜda zapisana strona
kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
10. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień pod warunkiem Ŝe wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie
ma wpływu na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.
11. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania. JeŜeli Wykonawca złoŜy
więcej ofert, zostaną one wszystkie odrzucone.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1 Miejsce oraz termin składania ofert
1) Ofertę naleŜy złoŜyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. PodchorąŜych 10, 64-920
Piła w budynku A - pokój nr 119. Termin składania ofert upływa – 08.10.2013 r. o godzinie
10.00.
2) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora
publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w pkt 1) terminie, będą niezwłocznie
zwracane bez otwierania. Oferty przesłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą
rozpatrywane.
2 Zmiana i wycofanie oferty
1) Wykonawca moŜe przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować/wycofać
ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
2) Wycofanie oferty jest skuteczne w terminie wyznaczonym do składania ofert.
3) Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie
z pkt. X niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
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4

Miejsce oraz termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 08.10.013 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
ul. PodchorąŜych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 201, I piętro, sala senatu
2) Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie:
nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny i innych kryteriów oceny
ofert.
3) Koperty oznaczone „WYCOFANIE” nie będą poddawane badaniu i ocenie.
4) Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną
dołączone do oferty.
Wymagania w stosunku do podmiotów występujących wspólnie. Podmioty występujące
wspólnie winny:
1) Ustanowić Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub Pełnomocnictwa podpisanego przez
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców i mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).
2) KaŜdy z nich oddzielnie udokumentował, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi w formularzu oferty cenę oferty brutto, a w przypadku osób nie
prowadzących działalności gospodarczej brutto brutto (cena brutto plus wszystkie składki
po stronie zamawiającego), w złotych polskich, która stanowić będzie wynagrodzenie umowne
za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy ustalić na podstawie: opisu przedmiotu
zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ dla kaŜdego zadania osobno.
3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w
tym m. in. podatek, koszty dojazdu i noclegu, składki ZUS po stronie wykonawcy i zamawiającego,
zdrowotne, fundusz pracy itp.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
1) Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający dokona oceny
ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium wyboru:
Cena ofertowa (brutto) zamówienia - waga 100 %
2) Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do wymienionego kryterium.
NajniŜsza ostateczna cena ofertowa brutto otrzyma maksymalną ilość punktów określonych
poniŜej przez Zamawiającego, natomiast pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana
odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
3) Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady: Ocena punktowa kryterium ceny (Kc)
dokonana zostanie zgodnie z formułą:
najniŜsza cena oferowana brutto
Cena = ------------------------------------------------------ X 100pkt.
cena badanej oferty brutto
W zakresie kryterium -cena ofertowa brutto- oferta moŜe uzyskać maksymalnie 100 pkt.
4) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów
w ramach kryterium.
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą ilość punktów).
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6) JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, Ŝe zostaną
złoŜone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złoŜyli te oferty, do
złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach
dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane wcześniej w złoŜonych
ofertach.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wybór Wykonawcy:
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców którzy złoŜyli oferty o:
a) wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być
zawarta.
2. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia postępowania.
3. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
Umowa zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź.zm.)
w ramach procedury: przetargu nieograniczonego. Projekt umowy jaką Zamawiający zamierza
zawrzeć z Wykonawcą zostaje dołączony do SIWZ w części III.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj: odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie KIO. W niniejszym postępowaniu - zgodnie z przepisem
art.180 ust.2 - odwołanie przysługuje wyłącznie wobec niŜej wymienionych czynności:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty Wykonawcy.
Zasady i terminy wnoszenia i rozpatrywania odwołań oraz skarg zostały szczegółowo określone
w dziale VI ustawy.
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają takŜe przepisy Wykonawcze wydane na podstawie
artykułu 198 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. (Dz. U. Nr 48, poz. 280),
b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POZOSTAŁE INFORMACJE
XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa art. 67 ust.1 pkt 6
Ustawy.
XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
XX. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Dokumenty jakie muszą złoŜyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu
1) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1, Część II SIWZ) dla kaŜdego zadania osobno.
2) Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i
spółki cywilne).
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia.
6) Parafowany projekt umowy.

SIWZ sporządził:

Zapoznałem się z treścią i akceptuję postanowienia SIWZ
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
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CZĘŚĆ II FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Załącznik nr 1

OFERTA
Zamawiający
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
ul. PodchorąŜych 10
64-920 Piła
1. Nazwa Wykonawcy/LIDERA
..........................................................................................................................……………………………
ulica .......................................…….......................... nr domu ...................... kod ..........................……..
miejscowość .................................................... powiat ................................................................
województwo ...............................................................
tel. ............................................., fax. ...................................................................
e-mail: ………………………………………………………….……………
NIP ...................................., REGON ..................................................
zarejestrowana(y) / wpisany do …………………………………………………………….…………………
pod nr …………………………………….
2. Pozostali uczestnicy podmiotu występującego wspólnie - konsorcjum*:
Nazwa .........................................................................................................................…………………
ulica ..............………………………………………..... nr domu .....................kod ...............………………
miejscowość ..................................... powiat ..............................
województwo ........................................................………………………
tel. .......................…………......, fax ...........................................………
NIP ...................................., REGON ..................................,
zarejestrowana(y) w / wpisany do ………………………………………………………………………………
pod nr…………………………………….
* W przypadku gdy Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne występuje jako
samodzielny podmiot naleŜy wpisać „nie dotyczy”
nawiązując do przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP oraz na stronie internetowej
Zamawiającego oferujemy, za wykonanie zadania pn.

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych
(warsztatów i ćwiczeń) – Zadanie nr ……..
nazwa szkolenia ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
zgodnie z zakresem określonym w SIWZ za:

wynagrodzenie umowne brutto za całość zamówienia :
.……………………………………………zł
słownie: …………………………………………………………………………………………………………. zł
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3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oświadczam (my), Ŝe:
4. Część zamówienia obejmującego tj. :
……………………………………………………………………………………………………………
(naleŜy podać zakres) zostanie powierzona Podwykonawcy.
5. Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu upowaŜnieni zostali
na podstawie pełnomocnictwa (w załączeniu):
1)__________________________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko)
2)__________________________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko)
NaleŜy wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty w imieniu
Wykonawcy, tj. osoby, której upowaŜnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy załączonych do oferty.
6. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
7. „Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z 2003r. Dz. U. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) została
zawarta na stronie ........ oferty”.
8. Zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia zostały przez nas
zaakceptowane i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
9. Rodzaj sali do zajęć (komputerowa lub wykładowa) oraz wykaz wyposaŜenia do
przeprowadzenia zajęć (oprócz laptopa):
1) …………………………………………….
2) …………………………………………….

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:
(NaleŜy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) :
1. ..........................................……………………………………………………………………………………
2. ..........................................……………………………………………………………………………………
3. ..........................................……………………………………………………………………………………
4. ..........................................……………………………………………………………………………………

Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron.

Podpisano ..................................................
Imiona i Nazwiska, podpisy osób upowaŜnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu określonych art. 22 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych

...........................................
(pieczęć firmowa)
Wykonawca / wykonawcy …………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych (warsztatów i
ćwiczeń) w ramach projektu Koordynator projektu "Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty” zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oświadczam/my Ŝe spełniam/my niŜej wymienione
warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) Posiadam/my wiedzę i doświadczenie;
3) Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) Spełniam/my warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

Podpisano ..................................................
Imiona i Nazwiska, podpisy osób upowaŜnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia

...........................................
(pieczęć firmowa)

Wykonawca / wykonawcy …………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. pn. Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych (warsztatów i
ćwiczeń) w ramach projektu Koordynator projektu "Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty”, oświadczam/my Ŝe nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

*

Ponadto informujemy, Ŝe naleŜymy do grupy kapitałowej …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
*

Wypełniają wykonawcy naleŜący do tej samej grupy kapitałowej.

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

Podpisano ..................................................
Imiona i Nazwiska, podpisy osób upowaŜnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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CZEŚĆ III PROJEKT UMOWY
Umowa nr

zawarta w Pile w dniu ……………… 2013 roku pomiędzy:
Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile NIP 764-22-77-132.,
reprezentowaną przez ……………………………………………………………………..,
realizującą projekt: „Nauczyciel – kreator szkolnego biznesu”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§1
Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby projektu: „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”
(zwanego dalej w treści umowy „Projektem”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, na podstawie umowy nr POKL.09.04.00-30-081/12 zawartej pomiędzy Instytucją
Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu a Zleceniodawcą.
§2
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w ramach
procedury: przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi Przeprowadzenie szkoleń
specjalistycznych (warsztatów i ćwiczeń), Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie
Zamawiającego, do wykonywania następujących czynności:
1) Przygotowanie programu szkolenia.
2) Przygotowanie i przekazanie zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem
pierwszych zajęć prezentacji multimedialnej jako materiału szkoleniowego, w celu
wydrukowania ich dla uczestników szkolenia.
3) Przeprowadzenie szkoleń-warsztatów.
4) Dostarczenie miesięcznej karty czasu pracy z wykazem godzin pracy Wykonawcy we
wszystkich projektach NSRO, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.
5) Wstępne ustalenie terminów zajęć (weekendy). Szczegółowe terminy zostaną jednak ustalone
po konsultacjach z uczestnikami poszczególnych warsztatów.
6) Pomoc w przeprowadzaniu ewaluacji – karty ewaluacji przygotuje i wydrukuje zamawiający,
a wykonawca dopilnuje ich wypełnienia i zwrotu przez uczestników.
7) Przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających - przed rozpoczęciem cyklu i na
zakończenie (wydruk zamawiający).
2. Wykonawca oświadcza, iŜ posiada kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje do wykonania
niniejszego zlecenia.
3. Zamawiający zabezpieczy Wykonawcy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć oraz sale
szkoleniowe lub komputerowe w zaleŜności od potrzeb. W ofercie Wykonawca winien zaznaczyć
jaki sprzęt będzie niezbędny do przeprowadzenia szkolenia (oprócz laptopa) oraz jaką salę
Zamawiający winien mu zabezpieczyć (salę wykładową czy komputerową).
§3
1. Zadania opisane w §2 dotyczą szkoleń z następującego zakresu tematycznego:
1) Zadanie nr 1. Warsztaty z zakresu pracy z uczniami zagroŜonymi niedostosowaniem i
niedostosowanymi społecznie. Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r.
Zakres tematyczny: psychopedagogiczne uwarunkowania niedostosowania społecznego,
nauczyciel w systemie społeczno-prawnym, zespół ADHD, a zagroŜenie niedostosowaniem
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2.
3.

4.
5.

społecznym, techniki i metody pracy z uczniem niedostosowanym społecznie, integracja z
klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, kaŜdy
dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12- lub 14osobowa (ilość osób zaleŜna od zgody WUP).
2) Zadanie nr 2. Warsztaty z zakresu pracy z uczniami wybitnie zdolnymi. Termin
przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Zakres tematyczny: psychopedagogiczne
uwarunkowania rozwoju zdolności uczniów, trening mądrości, rozpoznawanie potencjału
uczniów zdolnych, metody pracy, TIK w pracy z uczniem zdolnym, doradztwo edukacyjnozawodowe, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni
szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz
ćwiczenia. Grupa 12-osobowa.
3) Zadanie nr 3. Warsztaty z zakresu wspomagania terapii rozwoju dziecka ze SPE
(specjalne potrzeby edukacyjne) przez sztukę i zabawę. Termin przeprowadzenia zajęć
październik-grudzień 2013 r. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu wychowywania przez
sztukę. Obrazuje metodykę zajęć teatro-, choreo-, muzyko- i biblioterapii, zagadnienia z terapii
plastyką oraz zabawy pedagogiczne. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 8
dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz
ćwiczenia. Grupa 12- lub 15-osobowa (ilość osób zaleŜna od zgody WUP).
4) Zadanie nr 4. Tablica interaktywna i e-learning dla nauczycieli. Termin przeprowadzenia
zajęć październik-grudzień 2013 r. Warsztaty obejmują zagadnienia obsługi tablicy
interaktywnej – programy dydaktyczne., tworzenie materiałów multimedialnych,
blended-learning, podstawowe techniki informatyczne, podstawy pracy na platformie,
budowanie e-lekcji. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni
szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz
ćwiczenia. Grupa 12-osobowa.
Szkolenia odbywać się będą w 12-15 osobowych grupach.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak np. niezrekrutowanie odpowiedniej ilości
uczestników szkoleń, terminy określone w ust. 2 mogą ulec przesunięciu. Przesunięcie terminu
nie wymaga aneksu.
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele.
Szczegółowe terminy prowadzenia zajęć zostaną ustalone na podstawie harmonogramu
przedstawionego przez Wykonawcę do oferty, po konsultacjach z uczestnikami poszczególnych
szkoleń. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu.

§4
1. Zamawiający będzie świadczyć usługi, o których mowa w §2 zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami, a w szczególności zgodnie z:
1) Zasadami Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
2) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki,
3) Szczegółowym opisem priorytetów POKL,
4) Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów POKL,
5) Zasadami równości szans kobiet i męŜczyzn w projektach POKL.
2. W przypadku nowelizacji lub zmian dokumentów określonych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany
jest do posługiwania się aktualnie obowiązującymi dokumentami.
3. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym
projektem, w tym dokumentów finansowych.
§5
1. Wykonawca wykonywać będzie zlecenie w okresie październik-grudzień 2013 roku w wymiarze
określonym w §3.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone zlecenie w siedzibie Zamawiającego
lub w innym miejscu w zaleŜności od potrzeb.
3. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie prowadził ewidencję godzin i zadań
realizowanych w ramach Projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiający ewidencji, o której mowa w ust. 2 w
kaŜdy ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do okazywania Zamawiający ewidencji godzin i zadań
realizowanych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
w ramach innych projektów NSRO.
§5
1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w §2 i §3 przysługuje wynagrodzenie
wynoszące …………….. zł brutto (………………………………………….).
2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt obowiązany jest zorganizować sobie dojazdy
na zajęcia i zakwaterowanie. Wszystkie szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie
Zamawiającego w Pile przy ul. PodchorąŜych 10.
3. Osoby rozpoczynające szkolenie w terminie późniejszym z powodów uzasadnionych rezygnacji,
Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić te osoby na własny koszt w zakresie juŜ przerobionego
materiału.
4. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w terminie 14 dni od dnia przedłoŜenia przez Wykonawcę
rachunku/faktury VAT.
5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.
6. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
na podstawie
prawidłowo
wystawionego
przez
Wykonawcę
i zaakceptowanego
przez Zamawiającego rachunku/faktury VAT.
7. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraŜa zgodę, Ŝe termin zapłaty wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 4, uzaleŜniony jest od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego
od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego Projektu. W związku z powyŜszym
modyfikacji ulega ust. 4 w ten sposób, Ŝe wynagrodzenie zostanie uiszczone w terminie 14 dni
od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej,
na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku. Zamawiający będzie informował Wykonawcę
o przewidywanym nowym terminie zapłaty.
8. Wynagrodzenie
naleŜne
Wykonawcy
z
tytułu
realizacji
niniejszej
umowy
jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§6
1. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej
osobie bez zgody Zamawiającego.
2. W przypadku nieobecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym w harmonogramie, jest
on zobowiązany do zapewnienia, we własnym zakresie zastępstwa. Wykonawca poinformuje
o tym Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed nieobecnością. Wykonawca pokryje we własnym
zakresie koszty zastępstwa.
3. Zamawiający w stosunku do osób trzecich ponosi odpowiedzialność za działania Wykonawcy
podejmowane w ramach niniejszej umowy jak za działania własne.
§7
KaŜda ze Stron moŜe wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
jest prawo polskie.
3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie
sądów polskich.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie
o kaŜdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku
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korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru i nieodebraną, uwaŜa się za doręczoną.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

………..…………………………..

WYKONAWCA

………………………………………

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

