ZAPYTANIE OFERTOWE 1.ANGWYR.2016
Podmiot: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”
realizujący projekt: „Łowcy naukowych przygód”
nr WND-RPSL.11.01.04-24-0098/15-003
w partnerstwie z Miastem Ustroń
zaprasza do złożenia oferty na:
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla
uczniów młodszych z klas I oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi z klas IV–VI w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 5 w Ustroniu
w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 5:
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
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1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” – Lider
projektu
Adres siedziby: 43-450 Ustroń, ul. Rynek 4
NIP: 548-231-33-54, REGON: 072394224
Reprezentowane przez:
1.1. Iwonę Werpachowską – Prezesa Stowarzyszenia
1.2. Monikę Zawadę – Wiceprezesa Stowarzyszenia
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności
określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.

Zamówienie dotyczy:
CPV: 80100000-5 – Usługi szkolnictwa podstawowego,
CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
3.2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Łowcy
Naukowych Przygód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego –
konkurs.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na
prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego
dla uczniów młodszych z klas I oraz uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi z klas IV–VI w Szkołach Podstawowych
nr 1, 2 i 5 w Ustroniu w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”
Zadanie 5: Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
3.2.1. Dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ustroniu (SP1) zamówienie obejmuje:
a) Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego
dla uczniów młodszych z klasy I
- 1 grupa 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może
zostać zwiększona max do 10 osób
- łączny wymiar godzin: 116 h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną
Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut
- średnia częstotliwość zajęć: 2 godziny lekcyjne tygodniowo
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b) Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV–VI
- 1 grupa 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może
zostać zwiększona max do 10 osób
- łączny wymiar godzin: 116 h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną
Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut
- średnia częstotliwość zajęć: 2 godziny lekcyjne tygodniowo
3.2.2. Dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustroniu (SP2) zamówienie obejmuje:
a) Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego
dla uczniów młodszych z klasy I
- 1 grupa 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może
zostać zwiększona max do 10 osób
- łączny wymiar godzin: 116 h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną
Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut
- średnia częstotliwość zajęć: 2 godziny lekcyjne tygodniowo
b) Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV–VI
- 2 grupy po 8 osób każda, przy czym Zamawiający zastrzega, iż
grupa może zostać zwiększona max do 10 osób
- łączny wymiar godzin: dla 1 grupy 116 h lekcyjnych, przez 1 godzinę
lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut,
łącznie 232 h
- średnia częstotliwość zajęć: 2 godziny lekcyjne tygodniowo
3.2.3. Dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ustroniu (SP5) zamówienie obejmuje:
a) Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego
dla uczniów młodszych z klasy I
- 1 grupa 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może
zostać zwiększona max do 10 osób
- łączny wymiar godzin: 116 h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną
Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut
- średnia częstotliwość zajęć: 2 godziny lekcyjne tygodniowo
b) Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV–VI
- 1 grupa 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może
zostać zwiększona max do 10 osób
- łączny wymiar godzin: 116 h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną
Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut
- średnia częstotliwość zajęć: 2 godziny lekcyjne tygodniowo
Łączny wymiar godzin we wszystkich szkołach podstawowych: 812 h.
Wykonawca zapewni pomoce dydaktyczne do zajęć.
3.3.

Minimalny zakres zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz Program zajęć
z języka angielskiego obejmuje:
a) wyrównanie szans edukacyjnych i braków językowych w
wiadomościach i umiejętnościach uczniów
b) wzbogacenie słownictwa
c) przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka angielskiego
w sytuacjach życiowych
d) zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego
e) rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim
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3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

f) rozwijanie sprawności mówienia i słuchania
g) doskonalenie czytania ze zrozumieniem
h) skuteczne używanie języka w codziennych sytuacjach
i) metody i formy pracy jakie będą wykorzystywane podczas zajęć
j) techniki nauczania wykorzystywane podczas zajęć
k) materiały i środki dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć
l) przewidywane efekty/rezultaty oraz sposoby ich badania
Program zajęć winien być:
a) przygotowany i dostosowany do poziomu nauczania odpowiednio
uczniów: klas I–III oraz klas IV–VI,
b) obejmować cele ogólne i szczegółowe,
c) zgodny z programem nauczania języka angielskiego w klasach I–III
i IV–VI oraz uwzględniać realizację podstawowych treści programowych
d) nakierowany na wyrównywanie szans i umiejętności uczniów
z problemami w nauce, osiągających słabsze wyniki z testów,
sprawdzianów z zakresu języka angielskiego
Wykonawca winien opracować program zajęć, który przedstawia wraz
z ofertą. Program zajęć winien obejmować 29 różnych tematów, przy czym
jeden temat obejmować powinien 2 godziny lekcyjne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany liczby dzieci w poszczególnych grupach,
b) zmiany średniej miesięcznej liczby godzin zajęć lekcyjnych
w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin
lekcyjnych dla poszczególnych grup, przy zachowaniu cen
jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną, określoną przez Wykonawcę
w ofercie.
Wykaz dzieci biorących udział w zajęciach, z podziałem na grupy zostanie
określony i przedstawiony Wykonawcy w terminie do 7 dni przed
rozpoczęciem zajęć.
Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Szkoły Podstawowej Nr
1, 2 i 5 w Ustroniu, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania
i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby
uczestników.
Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu zajęć przez
Dyrektora danej szkoły oraz Zamawiającego, który zostanie przedstawiony
Wykonawcy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
Harmonogram będzie dostosowany do planu zajęć lekcyjnych
poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz
innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Opracowania programu zajęć i przedłożenia go wraz z ofertą.
b) Prowadzenia zajęć zgodnie z programem zajęć i otrzymanym od
Zamawiającego harmonogramem zajęć.
c) Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć.
d) Prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.:
- list obecności uczniów przekazywanych raz w miesiącu
Zamawiającemu po wykonaniu zajęć, przy czym lista każdorazowo
musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej,
- bieżącego prowadzenia dziennika zajęć zgodnie z ustalonym
z Zamawiającym wzorem,
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- prowadzenia miesięcznych kart pracy zgodnie z ustalonym
z Zamawiającym wzorem i przekazywania ich Zamawiającemu raz
w miesiącu po wykonaniu zajęć, przy czym karta pracy
każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły
podstawowej,
- zamieszczania materiałów edukacyjnych na platformie edukacyjnej,
planowanej do utworzenia w ramach projektu,
- sporządzenia pisemnej opinii o każdym uczestniku, wydanej na
zakończenie jego udziału w projekcie,
- innych dokumentów niezbędnych dla potrzeb realizacji projektu.
e) Ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, dyrektorem
szkoły, w której realizowane są zajęcia edukacyjne.
f) Prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych zajęć, przy
czym dokumentacja zdjęciowa powinna być przekazywana
Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w miesiącu, opisane w następujący
sposób: nazwa zajęć_nr szkoły_nazwisko prowadzącego_m-c_rok,
przykładowy opis: angwyr_SP1_Nowak_10_2016.
g) Zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym
wstępu na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach przedmiotowego
zamówienia.
h) Informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski
Fundusz Społeczny).
i) Ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane
osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
j) Informowania Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego o wystąpieniu
okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć
zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed
rozpoczęciem tych zajęć.
k) Przekazania Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia
całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy.
l) Przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się
logotypami UE oraz programu operacyjnego, nazwą projektu itp. w
uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie
wytycznymi - oznaczanie wszelkich dokumentów sporządzanych w
ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, etc.)
m) W
przypadku
usprawiedliwionej
nieobecności,
Wykonawca
zobowiązany jest odpracować zajęcia w innym, uzgodnionym przez
Strony terminie.
n) W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu
choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas
swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje
nie mniejsze niż osoba zastępowana.
3.10. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup
wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 3.9. lit. d) (dzienniki, karty
pracy itd.).
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3.11. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego
stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
3.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamówienie składa się z:
a) A – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla
uczniów młodszych z klasy I w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustroniu
(SP1) w wymiarze 116 h lekcyjnych
b) B – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV–VI w
Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustroniu (SP1) w wymiarze 116 h
lekcyjnych
c) C – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla
uczniów młodszych z klasy I w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustroniu
(SP2) w wymiarze 116 h lekcyjnych
d) D – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV–VI w
Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustroniu (SP2) w wymiarze 232 h
lekcyjnych
e) E – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla
uczniów młodszych z klasy I w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ustroniu
(SP5) w wymiarze 116 h lekcyjnych
f) F – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV–VI w
Szkole Podstawowej Nr 5 w Ustroniu (SP5) w wymiarze 116 h
lekcyjnych
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do
31.07.2018 r., przy czym zajęcia rozpoczną się od dnia 01.10.2016 r.
5. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA
5.1.

5.2.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania
stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia
publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w
drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej liczby godzin do zrealizowania,
c) ostatecznej liczby uczestników,
d) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50%
wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji
zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji
projektu.

6. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we
Wzorze Umowy, a w szczególności:
6.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do
31.07.2018 r., z zastrzeżeniem, iż zajęcia rozpoczną się od 01.10.2016 r.
6.2. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia:
a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie liczby
przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz
odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę lekcyjną
przedstawioną w ofercie,
b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się
w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury wraz z
kartą czasu pracy i listą obecności, dokumentującą zrealizowane usługi
edukacyjne.
7. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał
usługi polegające na prowadzeniu zajęć/warsztatów z języka angielskiego lub
zajęć/warsztatów wyrównawczych z języka angielskiego z dziećmi w wieku 7–13
lat w wymiarze łącznym min. 58 godzin lekcyjnych.
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie
następujące warunki udziału w postępowaniu:
8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem
zamówienia działalności tj. prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową
– Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonych
dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia (np. wydruk CEDIG, KRS)
– jeśli dotyczy
8.2. Nie posiadają zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego – Zamawiający uzna
warunek za spełniony na podstawie zaświadczeń wystawionych przez ww.
instytucje, nie starsze niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert – jeśli dotyczy.
8.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – Zamawiający uzna
warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na prowadzeniu
zajęć/warsztatów
z
języka
angielskiego
lub
zajęć/warsztatów
wyrównawczych z dziećmi w wieku 7–13 lat z języka angielskiego w
wymiarze łącznym min. 58 godzin lekcyjnych tj. dokument potwierdzający
wykonanie ww. usługi (np. referencje, list polecający, poświadczenie,
opinia itp.).
8.4. Posiadają i dysponują min. pięcioosobową kadrą wymienioną
w załączniku nr 3, posiadającą niezbędną wiedzę, doświadczenie
i wykształcenie, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał
przedmiot zamówienia tj.:
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a) Posiadają kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400) adekwatne do przedmiotu
zamówienia.
b) staż i doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 7–13 lat – min. 12 m-cy
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi
(załącznik nr 3) osoby, które będą prowadziły zajęcia.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany kadry wskazanej w ofercie
z
zastrzeżeniem
wyjątkowych
przypadków
uznanych
przez
Zamawiającego.
8.5. Przedstawi program zajęć – Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy
Wykonawca przedstawi ww. dokument do oferty zgodny z minimalnym
zakresem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, Programem nauczania
i liczbą tematów.
Nieprzedłożenie dokumentów wymienionych w punktach 8.1.–8.5. skutkować
będzie odrzuceniem oferty. W takim przypadku Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego
uprawnione zgodnie z § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.
231).
Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być
potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak
jego brak.
9. ZAWARCIE UMOWY
Jednocześnie przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz staż i doświadczenie wskazanej
kadry w załączniku nr 3 oraz zaświadczenie o niekaralności tychże osób
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów przez Wykonawcę Zamawiający
uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.
10. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec
którego:
a) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
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grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
b) wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją
karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych – oświadczenie, zał. nr 5.
10.2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
11. KRYTERIA WYBORU OFERTY
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze
Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
a) Cena – waga 75%,
b) Program zajęć – waga 25%.

najkorzystniejszej

oferty

11.1. Cena – waga 75%
Cenę brutto za wykonanie jednej części zamówienia należy podać w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena powinna obejmować całkowity koszt przeprowadzenia zajęć. Cena oferty
winna być podana cyfrowo i słownie.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Cof) x 75
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof – cena badanej oferty.
Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 75 pkt.
11.2. Program zajęć – waga 25%
Ocena Programu zajęć („Programu”) zostanie dokonana na podstawie oceny
punktowej.
Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert w poniżej
podany sposób:
a) metody pracy jakie będą wykorzystywane podczas zajęć
Minimalne określenie liczby metod pracy w Programie wynosi: 2 metody pracy,
maksymalny: 5 metod pracy.
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Punkty przyznawane za metody pracy będą liczone wg następującego wzoru:
MP = (MPof / MPmax) x 5
gdzie:
MP – liczba punktów za metody pracy
MPof – liczba metod pracy ocenianego Programu zajęć
MPmax – największa liczba metod pracy spośród wszystkich złożonych
Programów zajęć
b) formy pracy jakie będą wykorzystywane podczas zajęć
Minimalne określenie liczby form pracy w Programie wynosi: 2 form pracy,
maksymalny: 5 form pracy.
Punkty przyznawane za formy pracy będą liczone wg następującego wzoru:
FP = (FPof / FPmax) x 5
gdzie:
FP – liczba punktów za formy pracy
FPof – liczba form pracy ocenianego Programu zajęć
FPmax – największa liczba form pracy spośród wszystkich złożonych Programów
zajęć
c) techniki nauczania jakie będą wykorzystywane podczas zajęć
Minimalne określenie liczby technik nauczania w Programie wynosi: 2 techniki
nauczania, maksymalny: 10 technik nauczania.
Punkty przyznawane za techniki nauczania będą liczone wg następującego
wzoru:
T = (Tof / Tmax) x10
gdzie:
T – liczba punktów za techniki nauczania
Tof – liczba technik nauczania ocenianego Programu zajęć
Tmax – największa liczba technik nauczania spośród wszystkich złożonych
Programów zajęć
d) przewidywane efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania
Minimalne określenie liczby efektów/rezultatów wraz ze sposobem ich badania
w Programie wynosi: 2 efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania,
maksymalny: 5 efektów/rezultatów wraz ze sposobem ich badania.
Punkty przyznawane za efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania będą
liczone wg następującego wzoru:
R = (Rof / Rmax) x 5
gdzie:
R – liczba punktów za efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania
Rof – liczba efektów/rezultatów wraz ze sposobem ich badania ocenianego
Programu zajęć
Rmax – największa liczba efektów/rezultatów wraz ze sposobem ich badania
spośród wszystkich złożonych Programów zajęć
Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 25 pkt.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (cena + program zajęć)
zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Łączna możliwa do uzyskania liczba punków wynosi 100 pkt. tj.: cena +
program zajęć.
12. ODRZUCENIE OFERTY
12.1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
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a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów
wymaganych w niniejszym postępowaniu określonych w pkt. VIII
c) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
12.2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu
zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia i średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia,
bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do
tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do
przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
13. SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
DOSTARCZENIA OFERTY

OFERTY,

MIEJSCE

I

TERMIN

13.1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:
a) oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego integralną część
zapytania ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
b) formularza oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
c) wykazu kadry za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał
przedmiot zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
d) akceptacji umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
e) oświadczenia o niekaralności (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)
f) wydruku z CEIDG lub KRS aktualnego na dzień złożenia oferty (jeśli
dotyczy). Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę
nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy
dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie
g) dokumentu
potwierdzającego
posiadaną
niezbędną
wiedzę
i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (np. referencje,
list polecający, poświadczenie, opinia itp.)
h) zaświadczenia o nieposiadaniu zaległości w uiszczaniu należności
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (jeśli
dotyczy)
i) programu zajęć
13.2. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13.3. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną
techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta
podpisana i parafowana przez Wykonawcę.
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13.4. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub
kurierem na adres biura projektu Zamawiającego:
43-450 Ustroń, ul. Rynek 4
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Zapytanie ofertowe 1.ANG.WYR: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
z języka angielskiego dla uczniów młodszych z klas I oraz uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi z klas IV–VI w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 5 w
Ustroniu w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze projektu
Zamawiającego: 43-450 Ustroń, ul. Rynek 4, biuro nr 5 w terminie do 23.09.2016 r.
do godz. 10:00. (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu Zamawiającego).
13.5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
13.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na
każdym etapie bez podawania przyczyny.
13.7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z
kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.
13.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z
Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę.
13.9. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet
projektu, którym dysponuje Zamawiający, Zamawiający zastrzega sobie
prawo unieważnienia postępowania.
13.10. W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
13.11. W przypadku przyznania tej samej punktacji dwom lub więcej
Wykonawcom, którzy złożyli ofertę z identyczną ceną Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
13.12. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
a) Monika Zawada tel. 33 85 43 399, e-mail: osrodekmoznainaczej@vp.pl
b) Agata Markiewicz tel. 33 85 79 341, e-mail:
agata.markiewicz@um.ustron.pl
Załączniki:
Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz kadry, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia
Załącznik nr 4 Wzór umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niekaralności

Ustroń, dnia 15.09.2016 r.
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

………………………………………………….
Dane Wykonawcy/Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka
angielskiego dla uczniów młodszych z klas I oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi z klas IV–VI w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 5 w Ustroniu w ramach projektu
pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 5: Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w związku z realizacją projektu:
„Łowcy naukowych przygód””, nr WND-RPSL.11.01.04-24-0098/15-003 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………….
reprezentujący/a: ……………………………………………………………………………...
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” – Lider projektu
z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Rynek 4
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa),
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………….……, dnia ……………………………..
Miejscowość

………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

………………………………………………….
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka
angielskiego dla uczniów młodszych z klas I oraz uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV–VI w Szkołach
Podstawowych nr 1, 2 i 5 w Ustroniu w ramach projektu pn. „Łowcy
naukowych przygód” Zadanie 5: Indywidualizacja pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Zajęcia dydaktycznowyrównawcze
Składamy niniejszą ofertę.
Dane wykonawcy:__________________________________________________________
Adres

Kod pocztowy

Tel.

Fax.

REGON

NIP

Adres e-mail

Strona internetowa

Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz odpowiedzialną za wykonanie
zobowiązań umowy jest: ____________________________ tel. ______________________
e-mail: ___________________
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami zakresu rzeczowego zamówienia za
następującą cenę brutto:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów młodszych z
klas I oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV–VI w Szkołach
Podstawowych nr 1, 2 i 5 w Ustroniu:
Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę lekcyjną (45 min): ___________
Łącznie za 812 h: ___________ zł brutto
Słownie:____________________________________________________ złotych brutto
Powyższa cena zawiera należny podatek VAT
Termin płatności faktury: do 14 dni

Termin realizacji:
od dnia zawarcia umowy do 31.07.2018 r. przy
czym zajęcia rozpoczną się od dnia 01.10.2016 r.
VERTE
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Jestem/jesteśmy uprawniony/uprawnieni do wykonywania wymaganej przedmiotem
zamówienia działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję
potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz
znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Posiadam/y uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu prac
i czynności.
3. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a
także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajduję/emy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczam/y, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę
do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do
przygotowania oferty.
6. Oświadczam/y, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
spełniają wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
7. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam/y, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie
Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
9. Oświadczam/y, że nie zalegamy z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, stosownie dla wykonawcy.
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Opis zrealizowanych zamówień polegających na
prowadzeniu zajęć/warsztatów lub
prowadzeniu zajęć/warsztatów wyrównawczych z języka
angielskiego wraz z podaniem nazwy zamawiającego i
terminu zrealizowanych zamówień
1. Opis zrealizowanych zamówień:
Nazwa zamawiającego:
Termin zrealizowanych zamówień:
2. Opis zrealizowanych zamówień:
Nazwa zamawiającego:
Termin zrealizowanych zamówień:
itd.

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

Liczba godzin lekcyjnych

..............................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

15

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

………………………………………………….
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)
Dotyczy: zapytania ofertowego pn. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka
angielskiego dla uczniów młodszych z klas I oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi z klas IV–VI w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 5 w Ustroniu w ramach projektu
pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 5: Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w związku z realizacją projektu:
„Łowcy naukowych przygód””, nr WND-RPSL.11.01.04-24-0098/15-003 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

WYKAZ KADRY, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONAWCA BĘDZIE WYKONYWAŁ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Lp.

Imię i nazwisko prowadzącego
zajęcia

Wykształcenie

Staż pracy

1.
2.
3.
4.
5.
itd.

……………………….……, dnia ……………………………..
Miejscowość

………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

WZÓR UMOWY Nr 1.ANGWYR.2016
zawarta w dniu ________2016 r. w Ustroniu pomiędzy:
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń NIP
548-231-33-54 reprezentowanym przez
1. Prezesa Stowarzyszenia – Iwonę Werpachowską
2. Wiceprezesa Stowarzyszenia – Monikę Zawadę
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
__________________________________________________________________________________
___ zwanym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie dalej „Stronami”
§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA
1.

2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w
„Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów młodszych z klas I oraz
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV–VI w Szkołach Podstawowych
nr 1, 2 i 5 w Ustroniu w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 5:
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze.
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Łowcy Naukowych
Przygód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej,
kształcenia
podstawowego
i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w SP1 z języka angielskiego dla uczniów
młodszych klasy I:
- 1 grupa 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może zostać zwiększona max
do 10 osób
- łączny wymiar godzin: 116 h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie
jednostkę
w wymiarze 45 minut
2) Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w SP1 z języka angielskiego dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI:

17

1 grupa 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może zostać zwiększona max
do 10 osób
- łączny wymiar godzin: 116 h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie
jednostkę
w wymiarze 45 minut
3) Prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w SP2 z języka angielskiego dla uczniów
młodszych klasy I:
- 1 grupa 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może zostać zwiększona max
do 10 osób
- łączny wymiar godzin: 116 h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie
jednostkę
w wymiarze 45 minut
4) Prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w SP2 z języka angielskiego dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI:
- 2 grupy po 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może zostać zwiększona
max do 10 osób
- łączny wymiar godzin: dla 1 grupy 116 h lekcyjnych, łącznie 232 h, przez 1 godzinę
lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut
5) Prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w SP5 z języka angielskiego dla uczniów
młodszych z klasy I:
- 1 grupa 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może zostać zwiększona max
do 10 osób
- łączny wymiar godzin: 116 h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie
jednostkę
w wymiarze 45 minut
6) Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w SP5 z języka angielskiego dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi klas IV-VI:
- 1 grupa 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może zostać zwiększona max
do 10 osób
- łączny wymiar godzin: 116 h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie
jednostkę
w wymiarze 45 minut
7) Prowadzenia zajęć zgodnie z programem zajęć i otrzymanym od Zamawiającego
harmonogramem zajęć,
8) Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć,
9) Prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.:
a) list obecności uczniów przekazywanych raz w miesiącu Zamawiającemu po wykonaniu
zajęć, przy czym lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły
podstawowej
b) bieżącego prowadzenia dziennika zajęć zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem
c) prowadzenia miesięcznych kart pracy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem
i przekazywania ich Zamawiającemu raz w miesiącu po wykonaniu zajęć, przy czym
karta pracy każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej
d) zamieszczania materiałów edukacyjnych na platformie edukacyjnej, planowanej do
utworzenia w ramach projektu
e) sporządzenia pisemnej opinii o każdym uczestniku, wydanej na zakończenie jego udziału
w projekcie
f) innych dokumentów niezbędnych dla potrzeb realizacji projektu.
-
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10) Ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, dyrektorem szkoły, w której
realizowane są zajęcia edukacyjne,
11) Prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych zajęć, przy czym dokumentacja
zdjęciowa powinna być przekazywana Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w miesiącu, opisane
w następujący sposób: nazwa zajęć_nr szkoły_nazwisko prowadzącego_m-c_rok, przykładowy
opis: angwyr_SP1_Nowak_10_2016
12) Zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia
edukacyjne prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia,
13) Informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii
Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny),
14) Przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz
programu operacyjnego, nazwą projektu itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z
wymaganymi w tym zakresie wytycznymi - oznaczanie wszelkich dokumentów sporządzanych w
ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, etc.),
15) Ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów,
zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych,
16) Informowania Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych
uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej
1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć,
17) Przekazania Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia całej dokumentacji
związanej z wykonaniem umowy
18) W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w
innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
19) W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna
posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposób zgodny z §2 ust. 3, Zapytaniem ofertowym i
ofertą Wykonawcy z dnia _________ r. będącymi integralnymi częściami niniejszej umowy.
§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: ________________
2) po stronie Wykonawcy: _________________.

2.

Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy,
koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do
dnia 31.07.2018 r., z zastrzeżeniem, iż zajęcia rozpoczną się od dnia 01.10.2016 r.
§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
2.

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
ustalone na podstawie oferty na kwotę brutto w wysokości ________________ zł, (słownie:
______________________________ brutto).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera należny podatek VAT oraz zaspokaja wszelkie
roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.
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3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne do zakończenia umowy.
4. Wypłata wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania umowy następować będzie w etapach
miesięcznych, w kwotach____________ zł brutto za każdą przepracowaną godzinę wynikającą
z miesięcznej karty czasu pracy.
5. Wypłata wynagrodzenia za przepracowane godziny w danym miesiącu odbywać się będzie na
podstawie miesięcznej karty czasu pracy zatwierdzonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej.
6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w
terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z miesięczna
kartą czasu pracy.
7. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że mogą nastąpić opóźnienia w wypłacie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca nie przekaże
środków finansowych w formie transzy dotacji na konto Zamawiającego wskazane w umowie o
dofinansowanie ww. projektu oraz harmonogramie składania wniosków o płatność.
9. W przypadku nie przekazania środków finansowych, o których mowa w ust. 8 na konto
Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami w
stosunku
do
Zamawiającego
z tytułu opóźnień w wypłacie wynagrodzenia na jego rzecz, a w szczególności o odsetki.
10. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
11. Fakturę/rachunek należy wystawić na płatnika: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie
„Można Inaczej” ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń NIP 548-231-33-54.
12. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi
Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs
§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca
wykonanie części przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
zapewniające wykonanie przedmiotu umowy na najwyższym poziomie, w sposób staranny i
sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych oraz w przypadku, gdy nie
będzie osobiście wykonywał przedmiotu umowy to do przeprowadzenia zajęć zapewni
wykwalifikowaną kadrę uprawnioną do przeprowadzania zajęć z języka angielskiego.
4. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej
ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy
– zwłaszcza informacje wrażliwe – i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że wykonywane przez
niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa.
5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na
rzecz Zamawiającego wszelkich dokumentów i innych materiałów związanych z wykonywaniem
niniejszej umowy - jakie otrzymał, sporządził lub zebrał, włączając w to kopie lub odpisy, a także
zapisy na nośnikach informacji – najpóźniej do 7 dni od rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia.
Materiały te stanowią własność Zamawiającego.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
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określonego
w § 5 ust. 1 umowy,
3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w
§4
w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych),
4) za brak lub niezgodność realizacji zajęć z Programem zajęć w wysokości 20% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Zapłacenie lub potracenie kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy nie zwalnia
Wykonawcy
z obowiązku dokończenia przedmiotu umowy.
9. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w terminie określonym w § 5 umowy,
Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych z uwzględnieniem §5 ust. 9.
§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w
celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych
zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej liczby godzin do zrealizowania,
c) ostatecznej liczby uczestników,
d) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia
publicznego określonego w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn
uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
2. W zakresie nieuregulowanym umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności - aneks do umowy.
4. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez
sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

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

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

21

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego

………………………………………………….
Dane Wykonawcy/Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)
Dotyczy: zapytania ofertowego pn. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka
angielskiego dla uczniów młodszych z klas I oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi z klas IV–VI w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 5 w Ustroniu w ramach projektu
pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 5: Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w związku z realizacją projektu:
„Łowcy naukowych przygód””, nr WND-RPSL.11.01.04-24-0098/15-003 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………….
reprezentujący/a: ……………………………………………………………………………...
oświadczam, że
a) nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;
b) nie wydano wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

……………………….……, dnia ……………………………..
Miejscowość

………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)
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