Projekt „Gimnazjaliści z klasą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający :

Zespół Szkół w Gałkowie Dużym
ul. Dzieci Polskich 14
95 - 041 Gałków
tel. / fax 44 714 - 58 – 43
e - mail: zs.galkow@koluszki.pl
NIP 728 – 266 - 71- 95

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na
przeprowadzenie dodatkowych zajęć językowych
dla uczniów Gimnazjum
z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Gimnazjaliści z klasą” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony poniżej wartości określonych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych publikowany w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
Numer ogłoszenia opublikowanego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych:
405698-2014 z dnia 10.12.2014r.
Nr sprawy: ZP. POKL.GZK.34.2014
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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka
angielskiego dla uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym w ramach
projektu „Gimnazjaliści z klasą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2) Zajęciami objęci będą uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, Gmina
Koluszki w podziale na grupy ze względu na poziom zaawansowania.
3) Wykonawca będzie realizował łącznie 800 godzin lekcyjnych w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku.
4) Zajęcia będą odbywały się zarówno w dni powszednie lub/i weekendy. Termin zajęć
zostanie dostosowany do planu zajęć uczniów objętych wsparciem oraz rytmu pracy szkoły
(dostępność sal lekcyjnych, inne uwarunkowania).
5) Ilość godzin lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia w danym dniu zostanie ustalona w
porozumieniu z koordynatorem projektu / dyrektorem Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.
Wstępny harmonogram zajęć Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
6) Wykonawca podzieli uczestników projektu tj. 97 uczniów na 10 grup językowych (po 80
godzin każda) ze względu na poziom zaawansowania, przy czym każda grupa będzie liczyła
8- 12 uczniów / uczennic.
7) Zajęcia będą prowadzone przez „native speaker” i lektora polskiego metodą dualną. Przez
pojęcie ,,native speaker ” Zamawiający rozumie osobę posługującą się językiem angielskim
jako językiem ojczystym.
8) Zajęcia językowe prowadzone będą przy wykorzystaniu nowoczesnych technik
edukacyjnych: tablice interaktywne, tablety, komunikatory.
9) Zajęcia językowe prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych technik
edukacyjnych odpowiadających technikom wprowadzonym na zajęcia edukacyjnych.
10) Zajęcia nastawione na zachęcenie do mówienia i przełamanie barier językowych.
Lektorzy anglojęzyczni umożliwiają natychmiastowe wykorzystanie wiedzy w sytuacjach
formalnych i towarzyskich. Program zakłada wyłącznie metody aktywizujące tj. wizualne
(kręcenie kamerą scenek z udziałem uczniów, oglądanie), analizy SOFT i SWOT, dyskusja,
burza mózgów, debata, projekty, wycieczki, wywiad, mapa mózgów, sytuacyjne
i
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inscenizacyjne gry dydaktyczne itp.
10) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie musiał
dostosować czas i termin prowadzonych zajęć do planu pracy szkoły uwzględniając sugestię
dyrektora szkoły, oraz godziny, w których prowadzone są zajęcia.
11) Wykonawca zobowiązuje się pozostawać w dyspozycyjności i dostosowywać do
zmiennych godzin prowadzonych zajęć.
12) Zamawiający zapewnia sale lekcyjne i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć.
13) Miejsce realizacji: budynek Zespołu
Polskich 14, Gmina Koluszki.

Szkół w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci

UWAGA:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w oparciu o przesłanki art.
93 ust. 1 a Ustawy- Prawo zamówień publicznych, jeżeli środki pochodzące z Unii
Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie
zostaną mu przyznane.
Powyższe zastrzeżenie zostało zawarte także w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.
II.
1.
2.
3.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Kod
Wspólnego
Słownika
Zamówień
Publicznych
CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80580000-3 Oferowanie kursów językowych,
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Adres strony internetowej Zamawiającego zsgalkow.edupage.org.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
Wykonawcy u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11. Zamawiający nie zastrzega, że kluczowe części zamówienia muszą być wykonane przez
wykonawcę osobiście i dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
12. Zamawiający dopuszcza, aby zajęcia prowadzili nauczyciele / lektorzy posiadający
stosowne uprawnienia zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w SIWZ.
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III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Zajęcia odbywać się sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015r.
2. W okresie wakacji oraz ferii zimowych, zajęcia mogą być prowadzone w ograniczonym
zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu zajęć z Zamawiającym.
IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następujących wagach:
LP= A+ B, gdzie
Kryterium
A cena
C doświadczenie

Waga
60%
40 %

A. waga kryterium: 60%.
Najwyższą liczbę punktów – (A=60 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za
wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:
Najniższa całkowita cena ofertowa spośród złożonych ofert
A = ___________________________________________________
Cena ofertowa badanej oferty

x 100 pkt x 60%

B. Doświadczenie wykonawcy
Ocena będzie dokonana w następujący sposób:
a. za wykazanie wykonania lub wykonywania co najmniej 2 usług polegających na
prowadzeniu kursów języka angielskiego, metodą dualną z wykorzystaniem
nowoczesnych metod edukacyjnych dla minimum 100 osób o wartości brutto co
najmniej: 60 000,00 zł słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych każdy – 0 pkt, gdyż jest
to jednocześnie warunek podmiotowy, który musi zostać bezwzględnie spełniony.
b. za wykazanie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych
w ramach programów unijnych (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) dla więcej
niż 200 osób w ciągu ostatnich 3 lat – 20 pkt za każdą usługę.
c. za wykazanie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć innych niż te
wymienione powyżej dla więcej niż 50 osób w ciągu ostatnich 3 lat – 10 pkt za każdą
usługę.
Po przyznaniu punktów cząstkowych zostaną one zsumowane i podstawione do wzoru:
B=

liczba punktów badanej oferty
______________________________________________
liczba punktów najkorzystniejszej oferty

x 100 pkt x 40%
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Ze względu na fakt iż przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze nie priorytetowym
o których mowa w art. 5 ust.1, jednym z kryterium oceny i wyboru oferty jest kryterium
podmiotowe (kryterium oceny na podstawie właściwości wykonawcy).
Ocena końcowa oferty
Zamawiający zawrze umowę w przedmiotowym przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:
a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień
publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
b) zostanie uznana za najkorzystniejszą (tzn.: zdobędzie największą liczbę punktów) w
oparciu o podane kryteria wyboru tj.:
Ok = A + B

V. PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie za prowadzenie dodatkowych zajęć językowych dla uczniów Gimnazjum
z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym następować będzie na podstawie cen zaoferowanych
w ofercie przetargowej za każdą godzinę lekcyjną pomnożoną przez ilość prowadzonych
godzin zajęć.
2. Za wykonanie usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, wykonawca po
zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego prowadzonych zajęć lekcyjnych
zobowiązany jest do wystawienia rachunku lub faktury.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionego
rachunku / faktury po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego prowadzonych
zajęć lekcyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku/ faktury.
4. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim.
2. Wszystkie strony oferty powinny być spięte i podpisane przez osobę / osoby uprawnione
do występowania w imieniu Wykonawcy.
3. Oferta musi być podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem, albo zaparafowana wraz
z pieczątka imienną tak, aby można było stwierdzić tożsamość osoby podpisującej ofertę.
4. Wszystkie ww. dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania
w imieniu Wykonawcy, lub oświadczenia złożonego przed właściwym organem.
5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
6. Zaleca się ponumerowanie stron ofertowych.
7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (lub osób)
uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
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8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
9. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach lub opakowaniu, zapieczętowanym w

sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
10. Ofertę należy zapakować w kopertę lub opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.
11. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Zespół
Szkół w Gałkowie Dużym z siedzibą 95-041 Gałków ul. Dzieci Polskich 14 i opatrzona
napisem: ,,Oferta na przeprowadzenie dodatkowych zajęć językowych dla uczniów
Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym" oraz ,,Nie otwierać przed dniem 18
grudnia 2014r. do godz.12.30."
12. Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można
było ją odesłać nie otwartą, w przypadku złożenia danej oferty po wymaganym terminie.
VII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym,
z siedzibą 95-041 Gałków, ul. Dzieci Polskich 14, w godzi. 8.00-15.00 nie później niż do
dnia 18 grudnia 2014r, do godziny 12.15
2. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do rozpatrzenia pod warunkiem
dostarczenia ich przez pocztę do Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym z siedzibą 95-041
Gałków ul. Dzieci Polskich 14, do dnia 18 grudnia 2014r. do godziny 12.15
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
złożoną ofertę, jednocześnie informując pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.
4. Oferta zmieniona powinna być także złożona w zaklejonej kopercie lub opakowaniu, oraz
prawidłowo opisana z dopiskiem ,,oferta zmieniona”.
5. Do zmienionej oferty należy dołączyć pismo przewodnie podpisane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy informujące o zaistniałej zmianie.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2014r. o godz.12.30 w Zespole Szkół w
Gałkowie Dużym z siedzibą 95-041Gałków ul. Dzieci Polskich 14 w gabinecie Dyrektora
Szkoły.
7. Otwarcie ofert jest jawne.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje
nazwę firmy i adres wykonawcy, oraz zaoferowaną cenę.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy zostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od terminu

składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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IX. OPIS
1.
2.
3.

4.

SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INFORMACJA DOTYCZĄCA
WALUT OBCYCH
Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą w walutach obcych.
Cena ofertowa brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzonych zajęć powinna być podana
liczbowo i słownie jako równowartość wynagrodzenia w formie ryczałtu i powinna
zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym
podatek VAT.
Cena ofertowa ogółem będzie wyliczona w następujący sposób = cena jednostkowa
brutto za 1 godzinę lekcyjną x ilość zaplanowanych godzin.

X. TRYB
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ
NA
TEMAT
DOKUMENTÓW
PRZETARGOWYCH
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na
piśmie - wymiana korespondencji może odbywać się przy pomocy połączeń faksowych
lub maila (wymaga się pisemnego potwierdzenia treści przesłanych faksów lub maili).
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródeł
zapytania oraz publikuje na stronie internetowej, na której udostępniona została
specyfikacja.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej
stronie.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i
informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia, oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej, jeżeli Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na tej stronie.
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9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

XI. WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki
dotyczące:
1. uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust.1 – załącznik nr 4 do SIWZ;
b) wpisu do rejestru placówek edukacyjnych prowadzonych przez właściwy organ ze względu
na siedzibę wykonawcy.
2. wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych oraz gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie przeprowadził lub prowadzi co najmniej 2 usług polegających na prowadzeniu
kursów języka angielskiego, metodą dualną z wykorzystaniem nowoczesnych metod
edukacyjnych dla minimum 100 osób o wartości brutto co najmniej: 60 000,00 zł słownie:
sześćdziesiąt tysięcy złotych każdy.
3. potencjału technicznego
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
4. osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych oraz gdy Wykonawcy wykaże, że dysponuje:
a) minimum 2 lektorami języka angielskiego posiadającymi wykształcenie wyższe na
kierunku: filologia angielska, lingwistyka lub na kierunku pedagogika legitymujący się
świadectwem znajomości języka angielskiego w stopniu C2. Osoby te powinny mieć
minimum 3-letni staż pracy w wykonywaniu zawodu nauczyciela języka angielskiego, lub
lektora języka angielskiego, przygotowanie pedagogiczne i metodyczne, oraz być
certyfikowanym trenerem nowoczesnych technik edukacyjnych.
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b) minimum 2 lektorami języka angielskiego, native speaker, posiadającymi wykształcenie
wyższe z zakresu edukacji lub języków, co najmniej 3-letni staż pracy w wykonywaniu
zawodu nauczyciela języka angielskiego, lub lektora języka angielskiego i posiadający
certyfikat uprawniający do nauczania. Przez pojęcie native speaker Zamawiający rozumie
osobę posługującą się danym językiem jako językiem ojczystym. Osoby te powinny być
certyfikowanymi trenerami nowoczesnych technik edukacyjnych.
Ocena spełniania warunku będzie dokonywana na podstawie załączonego do oferty wykazu
kadry dydaktycznej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia na zasadzie:
spełnia - nie spełnia, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
B. Inne informacje
1. Na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń Zamawiający zweryfikuje, czy
Wykonawca spełnia, czy nie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony
z postępowania, a złożona przez niego oferta będzie traktowana jako oferta odrzucona.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił ww.
warunki.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
4. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
5. W przypadku wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia:
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a) żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
b) przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy włącznie muszą spełniać wymagania
w postępowaniu
6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla Wykonawcy, tj. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Aktualny odpis z właściwego rejestru lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia).
2. Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie Art. 24 ust. 1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity: Dz. U. z
2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami)- załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.
907 z późniejszymi zmianami)- załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
6. Zaświadczenie o wpisie do rejestru placówek edukacyjnych prowadzonego przez właściwy
organ.
7. Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
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okresie zawierający przeprowadzone przez Wykonawcę 2 usług polegających na prowadzeniu
kursów języka angielskiego, metodą dualną z wykorzystaniem nowoczesnych metod
edukacyjnych dla minimum 100 osób o wartości brutto co najmniej: 60 000,00 zł słownie:
sześćdziesiąt tysięcy złotych każdy.
Należy podać przedmiot świadczonych usług, wartość, oraz daty wykonania i podmiotów
na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów potwierdzających, że
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy usługi są nadal
wykonywane dowody mogą być wystawione, gdy usługi te świadczone były przez minimum
3 miesiące – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami- załącznik nr 7 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia
trenerskie, tj. certyfikatami trenera nowoczesnych technik edukacyjnych.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów jest zobowiązany do wskazania nazw
tych firm jako podwykonawców części zamówienia.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzających, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. a), zastępuje
się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów
Inne informacje:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane za dowody, o których mowa w Rozdziale XII ustęp 7
S.I.W.Z uznaje się:
a) poświadczenie;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
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Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
2. W przypadku, gdy podmioty występują wspólnie, Wykonawcy powinni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszystkie ww. dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania
w imieniu Wykonawcy, lub oświadczenia złożonego przed właściwym organem.
XIII. BADANIE KOMPLETNOŚCI OFERT I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25
ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w
art. 25 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawierające błędy, lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
2) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3) W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień
dotyczących
treści
złożonych
ofert.
4) Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z
zastrzeżeniem przypadków ujętych w punkcie XIII p.pkt. 5
5) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XIV. WADIUM
Zamawiający odstępuje od żądania wpłaty wadium przetargowego.
XV. KWOTA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
nie dotyczy.
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XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZASTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację
o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Informacja ta będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół
w Gałkowie Dużym z siedzibą 95-041Gałków ul. Dzieci Polskich 14 oraz na stronie
internetowej Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
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 podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub mailem, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie
zostało przesłane w inny sposób np. pocztą.
4) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5 lub 10-dniowego terminu określonego w punkcie 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub nie odrzucono żadnej oferty, oraz nie wykluczono
żadnego Wykonawcy.
5) Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym z siedzibą
95- 041 Gałków ul. Dzieci Polskich 14, w terminie podanym w ww. piśmie. W tym terminie
wybrany Wykonawca powinien przybyć do Zamawiającego w celu podpisania umowy.
6) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia przed zawarciem umowy Wykonawcy będą zobowiązani do przedłożenia
Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
XVII. DOPUSZCZALNE PRZYPADKI ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ
UMOWY
1) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
a)
w uzasadnionych przypadkach, lub innych okolicznościach niezależnych od
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Zamawiającego, kiedy konieczna będzie zmiana terminu lub godzin realizacji zamówienia,
dopuszcza się zmianę godzin prowadzenia zajęć lub harmonogramu dostosowując je do
planu zajęć lekcyjnych w szkole,
b) w uzasadnionych przypadkach, lub innych okolicznościach niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana lektora języka angielskiego
spowodowana chorobą lub inną przyczyną losową Zamawiający, na wniosek Wykonawcy
może wyrazić zgodę na zmianę takiej osoby.
c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla
Zamawiającego, a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku
naruszenia
przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
5) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
7) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
8) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
9) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynności lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób
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przewidziany ustawie dla tej czynności. Na tą czynność nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10) Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11ust. 8;
b) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.
11) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej –
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.
12) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 10 i 11 wnosi się:
a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.
13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert lub termin składania wniosków.
14) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15) W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
zwanych dalej „orzeczeniem”.
16) Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej ujęte są w Rozdziale 2 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
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XIX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być przekazywane przez
Zamawiającego i Wykonawcę pisemnie drogą pocztową lub osobiście poprzez złożenie
w sekretariacie Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym z siedzibą 95-041 Gałków ul. Dzieci
Polskich 14 lub faksem na numer 44 714 -58 -43 lub mailem: zs.galkow@koluszki.pl
2) Informacje uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3) W przypadku przekazywania informacji drogą faksową lub mailem, każda ze stron na
żądanie drugiej strony powinna niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
XXI. PODSTAWA PRAWNA I INNE POSTANOWIENIA
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
XXII.
DO
KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
UPOWAŻNIENI
1. Pani Jolanta Czerwińska lub Pan Marcin Francikowski tel./fax 44 714–58-43.
2. Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godzinach 8.00–15.00.

SĄ:

Załączniki do specyfikacji :
1) Formularz ofertowy,
2) Projekt umowy,
3) Oświadczenie z Art. 24 P.Z.P.
4) Oświadczenie z Art. 22 ust 1 P.Z.P.
5) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
6) Wykaz głównych usług
7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Zatwierdziła:
Dyrektor Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym
mgr Krystyna Warczyk
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Załącznik nr 1 do S.I.W.Z.
Zamawiający:

Zespół Szkół w Gałkowie Dużym
ul. Dzieci Polskich 14, 95-041 Gałków

Wykonawca:

……………………………………………………………………………

adres:

……………………………………..……………………………………..

telefon / faks:

…………………………….………………………………………………

FORMULARZ OFERTOWY
1. Składam ofertę na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego
w wymiarze 800 godzin lekcyjnych dla uczniów Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie
Dużym.
2. Oferuję za 1 godzinę lekcyjną przeprowadzonych zajęć
Cenę netto w wysokości : ..…………. zł
słownie:
………………..………………………………………………………

złotych.

Podatek VAT w wysokości : ..…………. zł
słownie:
………………..………………………………………………………

złotych

Cenę brutto w wysokości : ..…………. zł
słownie:
………………..………………………………………………………

złotych.

4. Całkowita wartość oferty (cena 1 godziny lekcyjnej x 800 godzin lekcyjnych):

Cenę netto w wysokości : ..…………. zł
słownie:
………………..………………………………………………………

złotych.

Podatek VAT w wysokości : ..…………. zł
słownie:
………………..………………………………………………………

złotych

Cenę brutto w wysokości : ..…………. zł
słownie: ………………..……………………………………………………… złotych.
* W przypadku gdy usługa zwolniona jest z podatku VAT, albo Wykonawca nie jest
płatnikiem podatku VAT należy podać tylko cenę brutto.
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5. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zapoznałem/-liśmy się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Warunków Zamówienia i nie wnoszę/-simy do nich zastrzeżeń oraz oświadczamy, że
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Potwierdzam/-y i akceptuję/-my termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferujemy termin płatności 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
Uważam/-y się za związanego ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Akceptuję/-emy wzór umowy i w razie wybrania oferty zobowiązuję/-emy się do
podpisania umowy.
Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ________________________________
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: __________________________
Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia
złożyłem/-iliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

6. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Zadania objęte zamówieniem zamierzam/-y wykonać samodzielnie/ przy udziale
podwykonawców1.
ZADANIA, KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE PRZEZ PODWYKONAWCÓW
L.P.
(OKREŚLENIE ZADANIA)
1
2

7. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zastrzegam że informacje:
(wymienić czego dotyczy)
zawarte są w następujących dokumentach:
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4
ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz.
1

Niepotrzebne skreślić
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1503 z późn. Zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
7. INFORMACJE DODATKOWE
Na ______ kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.
8. ZAŁĄCZNIKI
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia:
1/ _________________________________________________
2/ _________________________________________________
3/ _________________________________________________
4/ _________________________________________________

dnia.................................

....................................................
podpisy osób upoważnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do S.I.W.Z.
UMOWA - Projekt
zawarta w ……………………. w dniu ………… pomiędzy:
Zespołem Szkół w Gałkowie Dużym z siedzibą 95 - 041 Gałków ul. Dzieci Polskich 14,
reprezentowaną przez :
Dyrektora Zespołu Szkół - Panią Krystynę Warczyk
przy kontrasygnacie Księgowej – Pani ………………………
zwaną dalej ,,Zamawiającym ”
a
Firmą / Panem / Panią ......................................................... z siedzibą w .......................... przy
ul............................. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej / zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
.......... pod numerem rejestru ......... zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez
..........................................................................
§1
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia
……r. i przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami).
§2
a) Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia
dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów projektu pn. „Gimnazjaliści z
klasą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
b) Zajęciami objęci będą uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym,
Gmina Koluszki w podziale na grupy ze względu na poziom zaawansowania.
c) Wykonawca będzie realizował łącznie 800 godzin lekcyjnych w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku.
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d) Zajęcia będą odbywały się zarówno w dni powszednie lub/i w weekendy. Termin
zajęć zostanie dostosowany do planu zajęć uczniów i nauczycieli objętych wsparciem
oraz rytmu pracy szkoły (dostępność sal lekcyjnych, inne uwarunkowania)
e) Ilość godzin lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia w danym dniu zostanie ustalona w
porozumieniu z koordynatorem projektu / dyrektorem Zespołu Szkół w Gałkowie
Dużym.
f) Wykonawca podzieli uczestników projektu tj. 97 uczniów na 10 grup językowych
uczniów ze względu na poziom zaawansowania, przy czym każda grupa będzie liczyła
8-12 uczniów / uczennic.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Prowadzenia zajęć:
a. przez „native speakera” i lektora polskiego metodą dualną. Przez pojęcie
,,native speaker” Zamawiający rozumie osobę posługującą się językiem
angielskim jako językiem ojczystym,
b. przy wykorzystaniu nowoczesnych technik edukacyjnych, między innymi:
techniki pamięciowe, mind–mapping, koncentracja, relaks, Indywidualne
Wzorce Myślowe,
c. przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii tj. tablice interaktywne, tablety.
d. tak, by zachęcały do mówienia i przełamywały bariery językowe i
wykorzystywały wyłącznie metody aktywizujące, tj. wizualne (kręcenie
kamerą scenek z udziałem uczniów, oglądanie), analizy SOFT i SWOT,
dyskusja, burza mózgów, debata, projekty, wycieczki, wywiad, mapa mózgów,
sytuacyjne i inscenizacyjne gry dydaktyczne itp.,
2) Sprawowania kontroli nad dyscypliną pracy lektorów;
3) Prowadzenia dzienników zajęć;
4) Zapewnienia środków zabezpieczających zbiory danych osobowych pozyskanych w
związku z realizacją przedmiotu umowy – stosownie do przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z
późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
5) Zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji stanowiących własność
Zamawiającego, udostępnionych w związku z realizacją przedmiotu umowy,
6) Uzgodnienie z dyrektorem szkoły / koordynatorem projektu lub inną upoważnioną
osobą, planu zajęć, tak, aby nie kolidował z planem pracy szkoły, dowozami uczniów
do i ze szkoły, oraz umożliwiał rodzicom lub opiekunom sprawny odbiór dzieci po
zakończeniu zajęć.
7) Ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz do
uwzględnienia wszystkich uwag i wskazówek Zamawiającego w zakresie realizacji
przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) Bezpłatnego zapewnienia wyposażonych sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół
w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 14, celem realizacji niniejszej umowy.
2) Bezpłatnego zapewnienia sprzętu do prowadzania zajęć.
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3) Zapewnienia podręczników dla uczestników zajęć.
4) Potwierdzenia przez Koordynatora Projektu wykonania
przedmiotem niniejszej umowy.

zlecenia

będącego

§4
Wynagrodzenie
brutto
za
jedną
godzinę
lekcyjną
wynosi…...
zł,
(słownie:………….....zł).
2. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy
wynosi………….. zł (słownie: ……………………….. złotych)
3. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego na
podstawie faktury VAT, wystawionej w oparciu o faktycznie zrealizowaną ilość godzin.
4. Należność będzie zapłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego oryginału faktury
VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. W szczególnym przypadku, gdy środki finansowe na realizację projektu nie będą
przekazane przez Instytucję Pośredniczącą – Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego - termin zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę określony w §4 ustęp 4
umowy, może być przesunięty i z tego tytułu Wykonawca nie będzie naliczał żadnych
odsetek.
6. Zespół Szkół w Gałkowie Dużym jest podatnikiem podatku VAT - NIP: ………,
REGON:………………
7. Wykonawca jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. NIP: ..................,
REGON:......................................
8. Osobą odpowiedzialną za rozliczenie rzeczowe umowy ze strony Zamawiającego jest …,
tel. …, e-mail … lub osoba zastępująca.
9. Osobą odpowiedzialną za rozliczenie finansowe umowy ze strony Zamawiającego jest …,
tel. …, e-mail … lub osoba zastępująca.
10. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za kontakt w zakresie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy jest …, tel. …, e-mail …. lub osoba zastępująca.
11. Powierzenie przedmiotu wykonania umowy podwykonawcy wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
1.

§5
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w
następującej wysokości:
a. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego
zależnych zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 30% kwoty określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;
b. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 30% kwoty określonej w §4 ust. 2 niniejszej umowy;
c. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę (w szczególności niezapewnienia zastępstwa, przeprowadzenia zajęć
w czasie krótszym niż to wynika z umowy), zobowiązany jest on zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości równowartości nienależycie
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wykonanej godziny lekcyjnej, niezależnie od faktu, że za nie przeprowadzone
godziny lekcyjne lub nienależycie przeprowadzone godziny lekcyjne
wynagrodzenie nie przysługuje.
2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający będzie mógł dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każda ze stron jest uprawniona do wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy z
zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowych w przypadku:
a) rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
umowy,
b) gdy Wykonawca, na skutek dłuższej nieobecności lektora spowodowanej chorobą lub
inną przyczyną losową, nie zapewni zastępstwa i zagraża to wykonaniu zadania w
określonym okresie.
4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Zamawiający zastrzega sobie, że
zapłaci Wykonawcy tylko za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin.
§7
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
a. w uzasadnionych przypadkach, lub innych okolicznościach niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu lub
godzin realizacji zamówienia, dopuszcza się zmianę godziny prowadzenia zajęć,
lub harmonogram dostosowując je do planu zajęć lekcyjnych w szkole,
b. w uzasadnionych przypadkach, lub innych okolicznościach niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana lektora języka
angielskiego spowodowana chorobą lub inną przyczyną losową Zamawiający,
na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę takiej osoby,
c. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla
Zamawiającego, a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczone w granicach unormowania Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
§8
1. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową rozpatrywane będą zgodnie z Kodeksem
Cywilnym, przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych
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(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.
2. Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą
starały się rozstrzygać polubownie z zachowaniem zasady działania w dobrej wierze i z
poszanowaniem słusznych interesów stron, a w przypadku braku dojścia do porozumienia
poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden – Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:
1. Wykaz lektorów

REALIZATOR PROJEKTU
BIURO PROJEKTU: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14, 95-041 Gałków , tel./fax (44) 714 58 43, e-mail:
zs.galkow@koluszki.pl

24

Projekt „Gimnazjaliści z klasą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do S.I.W.Z
Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................……
Adres / siedziba : .......................................................................................................................
Niniejszym oświadczam, że na podstawie Art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P.Z.P. (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na przeprowadzenie dodatkowych zajęć
językowych dla uczniów Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.
Treść Art. 24 ust. 1 pkt. 1-11 ustawy Pzp
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.
uchylony;
1a) uchylony;
2.
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3.
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5.
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
6.
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7.
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8.
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
9.
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub
osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Dnia....................

...........................................................
podpisy (z pieczątkami imiennym lub czytelne imieniem i nazwiskiem)
osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do S.I.W.Z.
Nazwa

Wykonawcy : ............................................................................................................

Adres/siedziba

:

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

Na podstawie Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że spełniam
warunki udziału w postępowaniu na przeprowadzenie dodatkowych zajęć językowych dla
uczniów Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dnia....................

...............................................
podpisy (z pieczątkami imiennym lub czytelne imieniem i nazwiskiem)
osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do S.I.W.Z.
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………..
Adres/siedziba : ………………………………………………………………………………..

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
zgodnie z Art. 26 ustęp 2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) w
przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie dodatkowych zajęć językowych dla
uczniów Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.
1) Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej *.
2) Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej *
Jednocześnie składam następującą listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej:
…………………………………………………………………..……………………..……….
………………………………………………………………………..………………..……….
…………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić

Data ..........................

......................................................................
podpisy (z pieczątkami imiennym lub czytelne imieniem i nazwiskiem)
osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

REALIZATOR PROJEKTU
BIURO PROJEKTU: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14, 95-041 Gałków , tel./fax (44) 714 58 43, e-mail:
zs.galkow@koluszki.pl
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Załącznik nr 6 do S.I.W.Z.
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………..
Adres/siedziba : ………………………………………………………………………………..
Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zawierający przeprowadzone przez Wykonawcę co najmniej 2 usług polegających na
prowadzeniu kursów języka angielskiego, metodą dualną z wykorzystaniem nowoczesnych
metod edukacyjnych dla minimum 100 osób o wartości brutto co najmniej: 60 000,00 zł
słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych każdy
Lp Nazwa i adres
podmiotu na rzecz
których usługi
zostały wykonane

Przedmiot prowadzonych kursów
językowych metodą dualną z
wykorzystaniem nowoczesnych metod
edukacyjnych

Liczba
osób
objętych
nauką

Wartość
brutto

Daty wykonania
(okres realizacji)

Należy załączyć dowody (poświadczenia) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.

Data ..........................

...................................................................
podpisy (z pieczątkami imiennym lub czytelne
imieniem i nazwiskiem) osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

REALIZATOR PROJEKTU
BIURO PROJEKTU: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14, 95-041 Gałków , tel./fax (44) 714 58 43, e-mail:
zs.galkow@koluszki.pl
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Załącznik nr 7 do S.I.W.Z.
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………...
Adres/siedziba : ………………………………………………………………………………...
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Osobami posiadającymi stosowne wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne i metodyczne
oraz certyfikat trenera nowoczesnych technik edukacyjnych* są:
Imię i Nazwisko Wykształcenie Staż pracy w wykonywaniu Native Podstawa
/ kierunek
zawodu
nauczyciela
języka speaker dysponowania
angielskiego,
tymi osobami**
lub lektora języka angielskiego
Tak / Nie
Tak / Nie
Tak / Nie
Tak / Nie
Tak / Nie
Tak / Nie
*a) minimum 2 lektorów języka angielskiego posiadających wykształcenie wyższe na kierunku: filologia
angielska, lingwistyka lub na kierunku pedagogika legitymujący się świadectwem znajomości języka
angielskiego w stopniu C2. Osoby te powinny mieć minimum 3-letni staż pracy w wykonywaniu zawodu
nauczyciela języka angielskiego lub lektora języka angielskiego, przygotowanie pedagogiczne i metodyczne oraz
być certyfikowanym trenerem nowoczesnych technik edukacyjnych.
b) minimum 2 lektorów języka angielskiego, native speaker, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu
edukacji lub języków, co najmniej 3-letni staż pracy w wykonywaniu zawodu nauczyciela języka angielskiego lub
lektora języka angielskiego i posiadających certyfikat uprawniający do nauczania. Przez pojęcie native speaker
Zamawiający rozumie osobę posługującą się danym językiem jako językiem ojczystym. Osoby te powinny być
certyfikowanymi trenerami nowoczesnych technik edukacyjnych.
**W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób
zdolnych do wykonania zamówienia zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Data ..........................

.........................................................................
podpisy (z pieczątkami imiennym lub czytelne
imieniem i nazwiskiem) osób upoważnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy

REALIZATOR PROJEKTU
BIURO PROJEKTU: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14, 95-041 Gałków , tel./fax (44) 714 58 43, e-mail:
zs.galkow@koluszki.pl
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