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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  
     

POWIAT POZNA ŃSKI 
UL. JACKOW SKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ 
NIP: 781-18-40-766,    REGON: 631257992 

www.bip.powiat.poznan.pl 
tel. 0 61 8410 500, fax 0 61 8480 556 

godziny urzędowania: 
poniedziałek: 9:00 – 16:30, wtorek – piątek: 8:00 – 15:00 

 
zwany dalej „Zamawiającym” 
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.  
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych 
ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny. 
Wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE.     

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa. 
2. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych. Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę do jednej lub 

większej liczby części – max. VI części. 
5. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równowaŜnych opisywanym.  
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
11. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
12. Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte na warunkach określonych w projektach, stanowiących 

Załączniki nr 6A – 6F do niniejszej SIWZ – stosownie dla części, do której Wykonawca złoŜy ofertę. 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych, których celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku 
pracy poprzez modernizację programu praktyk zawodowych na potrzeby projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – 
program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
z podziałem na następujące części: 
1) Cześć nr 1 – Zorganizowanie, na potrzeby ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, zajęć 

dodatkowych z języka angielskiego; 
2) Cześć nr 2 – Zorganizowanie, na potrzeby ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, zajęć  

dodatkowych z matematyki; 
3) Cześć nr 3 – Zorganizowanie, na potrzeby ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, wsparcia 

rozwoju indywidualnego w planowaniu kariery; 
4) Cześć nr 4 – Stworzenie, na potrzeby SOSW w Mosinie, indywidualnych programów edukacyjno – 

terapeutycznych; 
5) Cześć nr 5 – Zorganizowanie, na potrzeby SOSW w Mosinie, zajęć dodatkowych; 
6) Cześć nr 6 – Zorganizowanie, na potrzeby SOSW w Mosinie, poradnictwa. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikach do niniejszej SIWZ. 
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3. Zamawiający wymaga by Wykonawca: 
1) zobowiązał się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub innym upowaŜnionym podmiotom 

prawa wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program 
rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”, w tym dokumentów 
finansowych; 

2) zapewnił warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami  
obowiązującymi w ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie lub Specjalnym Ośrodku Szkolno 
– Wychowawczym w Mosinie (w zaleŜności w której Jednostce będą realizowane zajęcia). 

 

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

Zamówienie będzie realizowane w niŜej wskazanych terminach: 
1) Cześć nr 1 – do kwietnia 2013 r., 
2) Cześć nr 2 – do kwietnia 2013 r., 
3) Cześć nr 3 – do marca 2013 r., 
4) Cześć nr 4 – do września 2012 r., 
5) Cześć nr 5 – do czerwca 2013 r. 
6) Cześć nr 6 – do czerwca 2013 r. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu na podstawie art.  24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek ich posiadania. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca oświadczy, iŜ osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają niŜej wskazane uprawnienia: 
a) Cześć nr 1 – przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje w zakresie nauczania języków obcych, zgodne 

z § 11, ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400); 

b) Cześć nr 2 – przygotowanie merytoryczne  i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodne 
z § 2, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400); 

c) Cześć nr 3: 
– zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia z zakresu rozwoju osobisto–zawodowego oraz przygotowanie IPD 

– kwalifikacje doradcy zawodowego, zgodne z art. 94, ust. 2 lub 2a ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415) oraz przygotowanie 
pedagogiczne zgodne z § 1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w 
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 
których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) lub nauczyciela-doradcy zawodowego zgodne z § 22, ust. 
1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. 
U. Nr 50, poz. 400), 
– zajęcia z pedagogiem – kwalifikacje nauczyciela–pedagoga zgodne z § 20, ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających 
wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400); 

d) Cześć nr 4 – kwalifikacje do: 
– zajmowania stanowiska nauczyciela–pedagoga w specjalności oligofrenopedagogika w szkołach 

ponadgimnazjalnych specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych dla dzieci 
i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym zgodnie z § 20, ust. 3 
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rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. 
U., Nr 50, poz. 400) oraz doradcy zawodowego zgodne z art. 94, ust. 2 lub 2a ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415) lub 
nauczyciela–doradcy zawodowego zgodne z § 22, ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), 
– zajmowania stanowiska nauczyciela–psychologa z przygotowaniem pedagogicznym w specjalności 

oligofrenopedagogika zgodne z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 
r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400); 

e) Cześć nr 5 – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym 
w zakresie oligofrenopedagogiki, zgodnie z §14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 
szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400); 

f) Cześć nr 6: 
– trening umiejętności i kompetencji społecznych – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 

pedagoga w zakresie oligofrenopedagogiki, zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), 
– zajęcia z doradcą zawodowym – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w zakresie 

oligofrenopedagogiki, zgodne z § 20, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 
2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) oraz doradcy zawodowego zgodne 
z art. 94, ust. 2 lub 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. 
(Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415) lub nauczyciela–doradcy zawodowego zgodne z § 22, ust. 2 i 3 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 
(Dz. U. Nr 50, poz. 400), 
– wsparcie psychologiczne – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela–psychologa zgodne 

z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 
(Dz. U. Nr 50, poz. 400). 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Ocena spełniania ww. warunków w zakresie kaŜdej części dokonana zostanie na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej 
SIWZ. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnił. 

3. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać, nie 
później niŜ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw 
do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

4. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. 

5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictwa, albo 
którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
zawierające błędy, lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, 
Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 
ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 
przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
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6. Zamawiający wzywa takŜe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

 
V. INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY:   

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące 
dokumenty: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o treści zgodnej z załącznikiem nr 3); 
2) oświadczenie (o treści zgodnej z załącznikiem nr 5A – 5F), iŜ osoby które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane do przeprowadzenia zajęć. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, oferta musi zawierać 

następujące dokumenty: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, kaŜdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie; 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (o treści zgodnej 
z załącznikiem nr 4) – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
kaŜdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie. 

3. Ponadto Wykonawca winien przedłoŜyć następujące dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o  treści zgodnej z załącznikiem nr  2A – 2F, oddzielnie 

do kaŜdej z części zamówienia, na którą Wykonawca zamierza złoŜyć ofertę, 
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: 

a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; 
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

(np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upowaŜnienie do pełnienia funkcji 
przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego 
z Wykonawców. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1–2 muszą być złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 musi być złoŜony w formie oryginału. 
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 musi być złoŜony w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. 

6. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentu, o  którym mowa w ust. 2 pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje 
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  
PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń , DOKUMENTÓW . 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: 
Joanna Rządkowska – Jurga – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych – tel. 61 84 10 686. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. 
Zamawiający dopuszcza równieŜ przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, pod 
warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
winny być kierowane na adres e-mail: zp@powiat.poznan.pl, faks nr  61 84 18 823. 

3. Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 61 84 18 823 lub pocztą 
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elektroniczną: zp@powiat.poznan.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania  na piśmie 
(przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). 

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynęło 
do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania, a w przypadku zamieszczenia specyfikacji 
na stronie internetowej – zamieszczona równieŜ na tej stronie. 
JeŜeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyŜej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień 
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi. 

 
VII. ZMIANA TRE ŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze składającymi się na nią dokumentami. 
Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a  jeŜeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej – 
zamieszcza ją takŜe na tej stronie. 
JeŜeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert 
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej, jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie. 

2. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający moŜe zmienić, zamieszczając 
w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego 
ogłoszenia i jego numer. 
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert 
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeŜeli jest to konieczne.  
JeŜeli dokonana zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu 
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, 
Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.  
Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  

1. Ofertę naleŜy złoŜyć zgodnie z treścią formularzy ofertowych stanowiących załączniki nr 2A – 4F do niniejszej 
SIWZ, oddzielnie dla kaŜdej z części do której Wykonawca zamierza złoŜyć ofertę. 

2. Wykonawca do kaŜdej z części moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę naleŜy, pod rygorem niewaŜności, złoŜyć w formie pisemnej, a  treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upowaŜnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty 
i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum. 

6. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 
7. Zamawiający zaleca, aby kaŜda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana. 
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemoŜliwiający jej 

dekompletację. 
9. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty ) były 

podpisane przez osob(ę) y podpisując(ą)e ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umoŜliwiający jego 
identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką. 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 
4 ustawy. 

 
IX. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, na czas 

niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co 
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

4. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy 
złoŜyli oferty.  
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X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemoŜliwiającym zapoznanie się z jej treścią, 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002  do dnia 23.04.2012 r., do godz. 11:00. 

1) Opakowanie/kopertę naleŜy zaadresować następująco: 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
„Przetarg nieograniczony – Praktycznie gotowi do pracy, części nr …, …, …, …, …, … . Nie otwierać 
przed dniem 23.04.2012r., godz. 11:15”. 
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

2) Konsekwencje złoŜenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 
3) Wykonawca na Ŝyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty. 
4) Oferta złoŜona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2012 r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315 piętro III. 

3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy 
otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. 

 
XI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY  

1. Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złoŜoną ofertę.   
2. Zmiana musi być złoŜona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.  
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do uprzednio złoŜonej oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złoŜenie 
pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.  

1. Wykonawca w złoŜonej ofercie winien zaproponować kompletną, jednoznaczną i ostateczną cenę, uwzględniającą 
wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów. 

2. Cena oferty powinna być wyraŜona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, 
na kaŜdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem naleŜnego podatku VAT oraz określona słownie 
w oznaczonym miejscu formularza ofertowego – cena brutto. 

3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT naleŜy do obowiązków Wykonawcy. 
4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY,  Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY O FERT. 

1. Przy wyborze ofert, w zakresie kaŜdej z części, zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium tj. ceną:  
- cena – 100 %,  gdzie 1% = 1 pkt 

W zakresie przedmiotowego kryterium oferta moŜe uzyskać maks. 100 punktów. 
Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość 
punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza liczba punktów. Wg kryterium cena: 

      Cena najniŜsza spośród złoŜonych ofert 
                   Wc =------------------------------------------------------- x 100 pkt,                   
                                                  Cena badanej oferty 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów. 
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia 
w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy składający dodatkowe oferty nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych 
ofertach. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 
− oczywiste omyłki pisarskie; 
− oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza, w oparciu o kryterium wyboru – cena. 
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XIV. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PRZY  
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA PUBLICZNEGO.  

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
jednocześnie Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o wynikach postępowania oraz terminie zawarcia umowy. 

2. W przypadku gdy w imieniu Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  umowę będzie 
podpisywać inna osoba jest ona zobowiązana legitymować się stosownym pełnomocnictwem. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą (z najniŜszą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

4. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający moŜe Ŝądać przed podpisaniem umowy przedłoŜenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące 
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

 
XV. DOPUSZCZALNE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO ZMIANY POSTANOWIE Ń ZAWARTEJ UMOWY.  

Dopuszcza się nieistotne zmiany w zawartej umowie oraz: 
1) moŜliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 
2) moŜliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu 

zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą PO KL. 
 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY  
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niŜej wskazane środki ochrony prawnej: 
1) Odwołanie – przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

– opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
– wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
– odrzucenia oferty odwołującego. 

2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy. 

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

4) Wykonawca moŜe 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 podst. art. 180 ust. 2 ustawy. 

5) Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 
okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

6) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony  prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy. 
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Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

Część nr 1 
 

LP 
 

 
RODZAJ ZAJ ĘĆ 

 
OPIS 

 
TERMINY 

 
 
I ORGANIZACJA ZAJ ĘĆ DODATKOWYCH 
(zadanie skierowane do 40 uczniów ZS w Bolechowie) 
 

Program zajęć będzie realizowany zgodnie z podręcznikiem Market Leader na poziomie 
średniozaawansowanym. Zajęcia będą miały charakter zajęć dodatkowych dla uczniów 
klas 2, 3 i 4 Technikum Logistycznego.  
 
Na potrzeby zajęć Zamawiający udostępni  Podręcznik i ćwiczenia dla uczniów 
(podręcznik  + DVD-ROM - ISBN-13/EAN: 9781408236956, Wydawnictwo: Longman / 
Pearson Education; ćwiczenia + Audio CD - ISBN-13/EAN: 9781408236963) oraz dla 
trenara (podręcznik ISBN-13/EAN: 9781408249499). 
 
Program zajęć: 
1. Wprowadzenie i rozszerzenie słownictwa biznesowego, biurowego i tematycznego 

nawiązującego do zawodów obecnie poszukiwanych na rynku; 
2. Rozwijanie umiejętności mówienia; 
3. Rozwijanie umiejętności w pisaniu; 
4. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów biznesowych (praca z autentycznymi 

materiałami źródłowymi); 
5. Rozwijanie umiejętności słuchania – dialogi sytuacyjne. 

• 2 grupy po 20 osób 
• zajęcia w okresie: od października 2012 do kwietnia 2013 r. 
• w roku 2012 naleŜy zrealizować 48 godzin zajęć (po 24 

godziny na grupę) 
• w roku 2013 naleŜy zrealizować 64 godziny zajęć (po 32 

godziny na grupę)  
• zajęcia naleŜy prowadzić przy załoŜeniu, Ŝe odbywają się 2 

godziny na grupę tygodniowo (przez 4 tygodnie * 7 m-cy). 
Łącznie: 56 godzin * 2 grupy = 112 godzin 

• godzina zajęć=45 minut 

1 Język angielski 

ŁĄCZNIE 112 godzin 
 

Pozostałe warunki: 
1) Plan zajęć powinien zostać uzgodniony przez Wykonawcę z dyrektorem ZS w Bolechowie, po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach 

popołudniowych, jednakŜe nie później niŜ do godziny 18:00 , a w szczególnych przypadkach (np. przesunięć w harmonogramie realizacji projektu), za zgodą Dyrektora ZS w Bolechowie, 
jest moŜliwa realizacja zajęć w dni wolne od nauki, tzn. w weekendy, ferie, wakacje. Zajęcia w dni wolne odbywają się przed południem od godziny 9:00. 

2) ZS w Bolechowie bezpłatnie udostępni materiały dydaktyczne oraz sale lekcyjne wyposaŜone w sprzęt multimedialny, stanowiska komputerowe w liczbie odpowiedniej do liczby 
uczestników w projekcie. 

3) Wykonawca zapewni warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w ZS w Bolechowie.  
4) Jeden rodzaj zajęć moŜe być realizowany przez więcej niŜ jednego prowadzącego zajęcia, jednak pod warunkiem, Ŝe będzie to w ramach wskazanego limitu godzin przypadających na dane 

zajęcia oraz kaŜdorazowo osoba prowadząca zajęcia będzie spełniać minimalne wymagania co do kwalifikacji 
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Część nr 2 

 
LP 

 

 
RODZAJ ZAJ ĘĆ 

 
OPIS 

 
TERMINY 

 
 
I ORGANIZACJA ZAJ ĘĆ DODATKOWYCH 
(zadanie skierowane do 40 uczniów ZS w Bolechowie) 
 

Program zajęć będzie realizowany zgodnie z podręcznikiem Analiza matematyczna w 
zadaniach. Część I Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. Zajęcia będą miały charakter 
zajęć dodatkowych dla uczniów klas 2, 3 i 4 Technikum Logistycznego.  
 
Plan zajęć: 
1. Działania na pierwiastkach   
2. Przekształcanie wzorów 
3. Elementy statystyki opisowej   
4. Rachunek prawdopodobieństwa    
5. Rachunek pochodnych 
6. Rachunek całkowy   
7. Zmienne losowe jednowymiarowe 

• 2 grupy po 20 osób 
• zajęcia w okresie: od października 2012 do kwietnia 2013 

r. 
• w roku 2012 naleŜy zrealizować 48 godzin zajęć (po 24 

godziny na grupę) 
• w roku 2013 naleŜy zrealizować 64 godziny zajęć (po 32 

godziny na grupę)  
• zajęcia naleŜy prowadzić przy załoŜeniu, Ŝe odbywają się 

2 godziny na grupę tygodniowo (przez 4 tygodnie * 7 m-
cy). Łącznie: 56 godzin * 2 grupy = 112 godzin 

• godzina zajęć=45 minut 

1 Matematyka 

ŁĄCZNIE 112 godzin 
 

 
 

Pozostałe warunki: 
1) Plan zajęć powinien zostać przez Wykonawcę z dyrektorem ZS w Bolechowie, po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach 

popołudniowych, jednakŜe nie później niŜ do godziny 18:00, a w szczególnych przypadkach (np. przesunięć w harmonogramie realizacji projektu), za zgodą Dyrektora ZS w 
Bolechowie, jest moŜliwa realizacja zajęć w dni wolne od nauki, tzn. w weekendy, ferie, wakacje. Zajęcia w dni wolne odbywają się przed południem od godziny 9:00. 

2) ZS w Bolechowie bezpłatnie udostępni materiały dydaktyczne oraz sale lekcyjne wyposaŜone w sprzęt multimedialny, stanowiska komputerowe w liczbie odpowiedniej do liczby 
uczestników w projekcie. 

3) Wykonawca zapewni warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w ZS w Bolechowie.  
4) Jeden rodzaj zajęć moŜe być realizowany przez więcej niŜ jednego prowadzącego zajęcia, jednak pod warunkiem, Ŝe będzie to w ramach wskazanego limitu godzin przypadających na 

dane zajęcia oraz kaŜdorazowo osoba prowadząca zajęcia będzie spełniać minimalne wymagania co do kwalifikacji.  
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Część nr 3 
 

LP 
 

 
RODZAJ ZAJ ĘĆ 

 
OPIS 

 
TERMINY 

 
 
I WSPARCIE ROZWOJU INDYWIDUALNEGO W PLANOWANIU KARI ERY 
(zadanie skierowane do 40 uczniów ZS w Bolechowie) 
 

Zajęcia te mają na celu zaplanowane indywidualnej ścieŜki kariery uczniów. Wśród 
młodzieŜy przychodzącej do technikum jest część uczniów, którzy nie są do końca 
przekonani, czy dokonali właściwego wyboru. Indywidualna praca z uczniami pozwoliłaby 
im lepiej przygotować się do dalszej drogi kariery.  
 
Program zajęć: 
1. Wykonanie testu bilansu i kompetencji, 
2. Ćwiczenie: kim jestem? 
3. Obraz mojego idealnego zawodu. 
4. Plan analizy informacji o wybranym zawodzie. 
5. Ćwiczenie: moja niepowtarzalność. 
6. Ćwiczenie: Kim chcę być – wizja mojej kariery. 
7. Ćwiczenie: Moje szukanie pracy. 
8. Ćwiczenie: Moje szanse. 
9. Ćwiczenie: Pytanie, na które musze sobie jeszcze odpowiedzieć. 
 

• zajęcia indywidualne 
• zajęcia w okresie: od września 2012 do grudnia 2012 r.  
• 1 godzina na uczestnika w miesiącu * 4 miesiące. Łącznie: 

4 godziny * 40 uczestników = 160 godzin 
• 40 godzin na miesiąc 
• godzina zajęć=60 minut 
 

1 a) Zajęcia z doradcą 
zawodowym 

ŁĄCZNIE  160 godzin 
Plan zajęć: 
1. Zdefiniowanie swoich mocnych i słabych stron.  
2. Profesjonalna prezentacja własnej osoby w kontaktach zawodowych.  
3. Efekt pierwszego wraŜenia.  
4. Wywieranie wpływu jako silne narzędzie w autoprezentacji. 
5. Rola języka ciała w kształtowaniu własnego wizerunku. 
6. Savoir-vivre kluczem do skutecznej autoprezentacji. 
7. Jak osiągnąć zamierzone cele.  
8. Jak opanować stres i utrzymać pewność siebie.  
9. Techniki wzbudzania sympatii.  
10. Elementy psychologii sukcesu. 
11. Autoprezentacja (wykorzystanie kamery do nagrań wystąpień). 
12. Analiza autoprezentacji (na podstawie nagrań i obserwacji). 
 

 

• 4 grupy po 10 osób 
• zajęcia w okresie: od września 2012 do grudnia 2012 r. 
• Łącznie: 2 spotkania * 4 grupy * 6 godzin= 48 godzin 
• 2 spotkania na miesiąc na grupę 
• godzina zajęć=60 minut 
 
 

2 b) Zajęcia z zakresu 
rozwoju osobisto-
zawodowego 

ŁĄCZNIE 48 godzin 



 11 

Na podstawie przeprowadzonych indywidualnych zajęć doradca zawodowy opracuje IPD 
dla uczestników projektu wraz z dokładną charakterystyką wybranego zawodu:  
1. zadaniami i czynnościami,  
2. środowiskiem pracy,  
3. wymaganiami zawodu,  
4. informacjami z rynku pracy, 
5. moŜliwościami kształcenia. 

• zajęcia indywidualne 
• zajęcia w okresie: od stycznia 2013 do marca 2013 r. 
• 1 godzina dla kaŜdego uczestnika przez 3 miesiące. 

Łącznie: 3 godziny * 40 uczestników = 120 godzin 
• 40 godzin na miesiąc 
• godzina zajęć=60 minut 
 

3 c) Przygotowanie 
IPD 

ŁĄCZNIE 120 godzin 
Zajęcia z pedagogiem obejmują: WARSZTATY: „Umiejętności pracy w zespole”. 
Plan zajęć: 

• Modele integracji z grupą ( uczeń, nauczyciel); 
• Trening komunikatu „Ja” – „PokaŜ mi swój język, a powiem ci kim jesteś”, czyli 

niewerbalne wywieranie wpływu; 
• Modelowanie profilu rozwoju osobistego – „Poczucie własnej skuteczności”; 
• Znaczenie osobistych celów w kontekście preferencji zespołowych; 
• Definiowanie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi: 

buntowniczymi (ryzyko zdrowotne) i brawurowymi (ryzyko społeczne). 
 
 

 

• zajęcia indywidualne 
• zajęcia w okresie: od stycznia 2013 do marca 2013 r.  
• 1 godzina dla kaŜdego uczestnika przez 3 miesiące. 

Łącznie: 3 godziny * 40 uczestników = 120 godzin 
• 40 godzin na miesiąc 
• godzina zajęć=60 minut 
 

4 d) Zajęcia z 
pedagogiem 

ŁĄCZNIE 120 godzin 
ŁĄCZNIE 448 godzin 

 
Pozostałe warunki: 

1) Wsparcie Rozwoju Indywidualnego w Planowaniu Kariery to zajęcia doskonalące dla uczniów klas 2, 3 i 4 Technikum Logistycznego. 
2) Na potrzeby zajęć 1, 2, 3 Zamawiający udostępni program do zajęć z doradztwa zawodowego pt. Piramida Kariery 3 (Płyty  od 1 do 5). Program Piramida Kariery 3. 
3) Zajęcia 4 zostaną zrealizowane w oparciu o program napisany z wykorzystaniem: 1. D. Golemann, "Inteligencja emocjonalna"; 2. E. Berne, "W co grają ludzie"; 3. I. Koźmińska, E. 

Olszewska, "Z dzieckiem w świat wartości"; 4. A. Karasowska, "Profilaktyka na co dzień", "Metody budowania strategii w pracy z dzieckiem i klasą"; 6. M. Jachimska, "Scenariusze 
lekcji wychowawczych”. 

4) Plan zajęć powinien zostać uzgodniony przez Wykonawcę z dyrektorem ZS w Bolechowie, po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach 
popołudniowych, jednakŜe nie później niŜ do godziny 18:00, a w szczególnych przypadkach (np. przesunięć w harmonogramie realizacji projektu), za zgodą Dyrektora ZS w Bolechowie, 
jest moŜliwa realizacja zajęć w dni wolne od nauki, tzn. w weekendy, ferie, wakacje. Zajęcia w dni wolne odbywają się przed południem od godziny 9:00. 

5) ZS w Bolechowie bezpłatnie udostępni materiały dydaktyczne oraz sale lekcyjne wyposaŜone w sprzęt multimedialny, stanowiska komputerowe w liczbie odpowiedniej do liczby 
uczestników w projekcie. 

6) Wykonawca zapewni warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w ZS w Bolechowie.  
7) Jeden rodzaj zajęć moŜe być realizowany przez więcej niŜ jednego prowadzącego zajęcia, jednak pod warunkiem, Ŝe będzie to w ramach wskazanego limitu godzin przypadających na 

dane zajęcia oraz kaŜdorazowo osoba prowadząca zajęcia będzie spełniać minimalne wymagania co do kwalifikacji. 
8) Do zajęć z zakresu rozwoju osobisto-zawodowego zostanie wykorzystana kamera cyfrowa udostępniona przez Zamawiającego. Nagrania na karcie pamięci po zajęciach z autoprezentacji 

zostaną usunięte z pamięci urządzenia.   
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Część nr 4 

LP RODZAJ ZAJ ĘĆ OPIS TERMINY 

 
I STWORZENIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TE RAPEUTYCZNYCH  
(zadanie skierowane do 15 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie) 

Praca indywidualna z uczniem w oparciu o wskazane poniŜej zagadnienia 
  
1. Diagnoza umiejętności i predyspozycji zawodowych. 
2. Dobór stanowiska pracy. 
3. Określenie zakresu czynności na danym stanowisku. 
4. Określenie warsztatu pracy i zakresu dostosowania stanowiska pracy. 
5. Przewidywana liczba godzin staŜu na danym stanowisku pracy. 
6. Dane identyfikacyjne – nazwa stanowiska, jego miejsce w strukturze organizacyjnej; 

cel istnienia stanowiska – przyczyna, dla której dane stanowisko zostało utworzone; 
podstawowy zakres obowiązków i czynności wykonywanych na danym stanowisku. 

7. Wymagania kwalifikacyjne konieczne do pełnienia obowiązków na danym stanowisku: 
umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania konkretnych prac na danym 
stanowisku. 

8. Predyspozycje indywidualne,  hierarchia:  niezbędne (stanowiące najwaŜniejszy 
warunek wykonywanych czynności),zasadnicze (konieczne do prawidłowego 
funkcjonowania na stanowisku). 

9. Zakres zajęć wspomagających  z  TUiKS, doradcy zawodowego ,psychologa, zajęć 
dodatkowych. 

 
Dla kaŜdego z 15 uczniów, po zakończeniu konsultacji indywidualnych, naleŜy sporządzić 
pisemny opis zawierający powyŜej wskazane zagadnienia 

• Okres przygotowania IPE-T czerwiec - wrzesień 2012 r. (z 
wyłączeniem przerwy wakacyjnej  lipiec – sierpień) 

• konsultacje indywidualne 
• jedna konsultacja nie powinna trwać dłuŜej niŜ 60 minut 
• ogólna liczba godzin konsultacji nie jest określona i naleŜy 

ją dostosować do indywidualnych potrzeb uczestnika, przy 
załoŜeniu, Ŝe na jednego uczestnika odbędą się co najmniej 
2 godziny konsultacji z nauczycielem-psychologiem oraz 
co najmniej 2 godziny konsultacji z nauczycielem-doradcą 
zawodowym 

1 Indywidualne 
Programy 
Edukacyjno-
Terapeutyczne 
 

ŁĄCZNIE 
15 Indywidualnych Programów 
Edukacyjno – Terapeutycznych 

 
Pozostałe warunki: 

1) Plan zajęć powinien zostać uzgodniony przez Wykonawcę z dyrektorem Ośrodka, po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach 
popołudniowych, jednakŜe nie później niŜ do godziny 18:00, a w szczególnych przypadkach (np. przesunięć w harmonogramie realizacji projektu), za zgodą Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, jest moŜliwa realizacja zajęć w dni wolne od nauki, tzn. w weekendy, ferie, wakacje. Zajęcia w dni wolne odbywają się przed południem od godziny 
9:00. 

2) SOSW bezpłatnie udostępni sale lekcyjne wyposaŜone w sprzęt multimedialny, stanowiska komputerowe w liczbie odpowiedniej do liczby uczestników w projekcie. 
3) Wykonawca zapewni warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 

Mosinie.  
4) Konsultacje mogą być realizowane przez więcej niŜ jednego prowadzącego zajęcia, jednak pod warunkiem, Ŝe kaŜdorazowo osoba prowadząca konsultacje będzie spełniać minimalne 

wymagania co do kwalifikacji.  
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Część nr 5 
 

LP 
 

 
RODZAJ ZAJ ĘĆ 

 
OPIS 

 
TERMINY 

 
I ORGANIZACJA ZAJ ĘĆ DODATKOWYCH 
(zadanie skierowane do 15 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie) 
 

Program zajęć dodatkowych z obsługi komputera. 
1. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania w Internecie i czytania instrukcji obsługi.  
2. Ćwiczenia w pobieraniu z Internetu i wypełnianiu druków. 
3. Praca w programie Word, Publisher i Power Point. 
4. Poznawanie stron internetowych dotyczących zatrudnienia i poszukiwania pracy 
5. Kształcenie umiejętności drukowania i pracy na urządzeniach powiązanych z 

komputerem tj. skanowanie, kserowanie itp. 

• 3 grupy po 5 osób 
• zajęcia w okresie: od września 2012 do czerwca 2013 r. 
• w roku 2012 naleŜy zrealizować 24 godziny zajęć (po 8 

godzin na grupę) 
• w roku 2013 naleŜy zrealizować 36 godzin zajęć (po 12 

godzin na grupę) 
• zajęcia naleŜy prowadzić przy załoŜeniu, Ŝe odbywają się 2 

godziny na grupę miesięcznie (przez 10 m-cy). Łącznie: 20 
godzin * 3 grupy = 60 godzin 

• godzina zajęć=45 minut 

1 a) Zajęcia z obsługi 
komputera 
dla osób z  
upośledzeniem w 
stopniu lekkim i 
umiarkowanym 

ŁĄCZNIE 60 godzin 
Program zajęć dodatkowych z obsługi sprzętu AGD 
1. Doskonalenie umiejętności czytania instrukcji obsługi.  
2. Rozpoznawanie znaków graficznych dotyczących uŜytkowania i konserwacji 

towarów.  
3. Ćwiczenia w rozpoznawaniu materiałów i nauka sposobów ich konserwacji.  
4. Ćwiczenia w rozpoznawaniu rozmiarów ubrań i butów. 
5. Obsługa pralki, zmywarki, lodówki, kuchenki elektrycznej itp. 
6. Praktyczna obsługa w/w urządzeń w pracy zawodowej 
7. Zasady bhp uŜytkownika sprzętu  
8. Zastosowanie urządzeń AGD w róŜnych zawodach (pralnia, prasowalnia, kucharz) 
Po odbyciu zajęć teoretycznych i praktycznych w Ośrodku naleŜy przeprowadzić zajęcia 
w punktach usługowych zlokalizowanych w Mosinie, świadczących usługi znajdujące się 
w zakresie zadania (zajęcia z obsługi sprzętów AGD). Do punktów usługowych uczennice 
i uczniowie udadzą się pieszo wraz z opiekunem.     

 

• 3 grupy po 5 osób 
• zajęcia w okresie: od września 2012 do czerwca 2013 r. 
• w roku 2012 naleŜy zrealizować 24 godziny zajęć (po 8 

godzin na grupę) 
• w roku 2013 naleŜy zrealizować 36 godzin zajęć (po 12 

godzin na grupę) 
• zajęcia naleŜy prowadzić przy załoŜeniu, Ŝe odbywają się 2 

godziny na grupę miesięcznie (przez 10 m-cy). Łącznie: 20 
godzin * 3 grupy = 60 godzin 

• godzina zajęć=45 minut 

2 b) Zajęcia z obsługi 
sprzętów AGD  
dla osób z  
upośledzeniem w 
stopniu lekkim i 
umiarkowanym 

ŁĄCZNIE 60 godzin 
3 c) Doskonalenie 

umiejętności 
przyrodniczo-
matematycznych  
dla osób z  

Program zajęć dodatkowych matematyczno-przyrodniczych. 
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się kalkulatorem. 
2. Odczytywanie ceny towaru. 
3. Doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie operowania pieniędzmi 

( przeliczanie, obliczanie sumy do zapłaty, wydawanie reszty). 

• 3 grupy po 5 osób 
• zajęcia w okresie: od września 2012 do czerwca 2013 r. 
• w roku 2012 naleŜy zrealizować 24 godziny zajęć (po 8 

godzin na grupę) 
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4. Planowanie wydatków i zakupów.  
5. Obsługa kasy fiskalnej. 
6. Obsługa wagi elektronicznej.  
7. Rozpoznawanie i pakowanie towarów spoŜywczych.  
8. Towaroznawstwo (rozpoznawanie nazywanie i podstawowe wiadomości dotyczące 

towarów m.in. spoŜywczo-przemysłowych). 
9. Podział towarów, pochodzenie, półfabrykaty, surowce. 
10. Przechowywanie, pakowanie, obróbka - podstawowe wiadomości z zakresu róŜnych 

zawodów. 
Zajęcia teoretyczne, które odbędą się w Ośrodku naleŜy uzupełnić o zajęcia praktyczne w 
sklepach zlokalizowanych w Mosinie. Do sklepów uczennice i uczniowie udadzą się 
pieszo wraz z opiekunem.       

• w roku 2013 naleŜy zrealizować 36 godzin zajęć (po 12 
godzin na grupę) 

• zajęcia naleŜy prowadzić przy załoŜeniu, Ŝe odbywają się 2 
godziny na grupę miesięcznie (przez 10 m-cy). Łącznie: 20 
godzin * 3 grupy = 60 godzin 

• godzina zajęć=45 minut 

upośledzeniem w 
stopniu lekkim i 
umiarkowanym 

ŁĄCZNIE 60 godzin 
ŁĄCZNIE 180 

 
 

Pozostałe warunki: 
1) Plan zajęć powinien zostać uzgodniony przez Wykonawcę z dyrektorem Ośrodka, po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach 

popołudniowych, jednakŜe nie później niŜ do godziny 18:00, a w szczególnych przypadkach (np. przesunięć w harmonogramie realizacji projektu), za zgodą Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, jest moŜliwa realizacja zajęć w dni wolne od nauki, tzn. w weekendy, ferie, wakacje. Zajęcia w dni wolne odbywają się przed południem od godziny 9:00. 

2) NaleŜy stosować przerwy 10 minutowe, jeśli liczba godzin realizowanych dla grupy zajęć w danym dniu jest większa niŜ dwie, a takŜe w miarę potrzeb uczniów i uczennic, stosować 
przerwy w trakcie modułu. 

3) Ośrodek bezpłatnie udostępni materiały dydaktyczne oraz sale lekcyjne wyposaŜone w sprzęt multimedialny, stanowiska komputerowe w liczbie odpowiedniej do liczby uczestników w 
projekcie. Zajęcia z obsługi komputera odbywać się będą w pracowniach komputerowych dodatkowo wyposaŜonych w urządzenia wielofunkcyjne. Obsługa sprzętu AGD będzie odbywać 
się na urządzeniach będących na wyposaŜeniu Ośrodka.  

4) Wykonawca zapewni warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Mosinie.  

5) Jeden rodzaj zajęć moŜe być realizowany przez więcej niŜ jednego prowadzącego zajęcia, jednak pod warunkiem, Ŝe będzie to w ramach wskazanego limitu godzin przypadających na dane 
zajęcia oraz kaŜdorazowo osoba prowadząca zajęcia będzie spełniać minimalne wymagania co do kwalifikacji.  
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Część nr 6 

LP RODZAJ ZAJ ĘĆ OPIS TERMINY  

 
I ORGANIZACJA PORADNICTWA - SOSW W MOSINIE   
(zadanie skierowane do 15 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie) 
 

Zajęcia w ramach Treningu Umiejętności i Kompetencji Społecznych obejmują: 
1. Rozwijanie i utrwalanie nawyków związanych z dbaniem o higienę osobistą i wygląd: 
– prowadzenie treningu czystości i utrwalanie nawyków higienicznych, 
– ćwiczenie dbałości o włosy i paznokcie, a takŜe umiejętności korzystania z usług 

fryzjera i kosmetyczki ( wykorzystanie szkolnego gabinetu fryzjersko-kosmetycznego), 
– pranie i czyszczenie odzieŜy – zasady konserwacji (pranie ręczne, pranie w automacie, 

pralnie chemiczne z wykorzystaniem szkolnego sprzętu), 
– prasowanie (z wykorzystaniem szkolnego sprzętu), 
– korzystanie z usług pogotowia krawieckiego (praktyka w zakładzie usługowym 

zlokalizowanym w Mosinie), 
– umiejętność dobierania odpowiedniego stroju do okazji. 

2. Rozwijanie umiejętności dbania o porządek w swoim otoczeniu: 
– sprzątanie mieszkania, 
– dbanie o otoczenie domu ( chodniki, trawniki, itp. – praktyka na terenie Ośrodka). 

3. Funkcjonowanie społeczne: 
– planowanie budŜetu, 
– robienie zakupów w sklepie i marketach (korzystnych ekonomicznie, wizyta w sklepie 

zlokalizowanym na terenie Mosiny), 
– umiejętność korzystania ze źródeł informacji i pomocy instytucji wsparcia np. w celu 

pozyskania informacji czy pomocy w sformułowaniu pism urzędowych ( Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Informacji, Ośrodek Zdrowia, stowarzyszenia 
itp. – wyjście do instytucji zlokalizowanej na terenie Mosiny ). 
– ćwiczenie zachowań w restauracji, kinie, instytucji kulturalnej, urzędzie, itp. – wyjście 

do instytucji zlokalizowanej na terenie Mosiny. 
4. Ćwiczenie orientacji podczas poruszania się po mieście – wyjście na teren Mosiny. 
5. Samodzielne korzystanie z pociągu i autobusu – wyjście na dworzec, zapoznanie się z 

rozkładem jazdy, skorzystanie z usług punktu informacji, zakup biletu, podróŜ w 
praktyce pociągiem lub autobusem podmiejskim. 

6. Kontynuowanie leczenia i terapii w zaleŜności od potrzeb w celu zmniejszania 
przeciwwskazań do podjęcia pracy. 

7. Kształcenie umiejętności efektywnego spędzania czasu wolnego. 
Wszystkie aktywności odbywające się w i poza Ośrodkiem odbywają się pod opieką 
opiekuna. 

• 3 grupy po 5 osób 
• zajęcia w okresie: od września 2012 do czerwca 2013 r. 
• w roku 2012 naleŜy zrealizować 24 godziny zajęć (po 8 

godzin na grupę) 
• w roku 2013 naleŜy zrealizować 36 godzin zajęć (po 12 

godzin na grupę) 
• zajęcia naleŜy prowadzić przy załoŜeniu, Ŝe odbywają się 2 

godziny na grupę miesięcznie (przez 10 m-cy). Łącznie: 20 
godzin * 3 grupy = 60 godzin 

• godzina zajęć=60 minut 

1 a) Trening 
Umiejętności i 
Kompetencji 
Społecznych 
dla osób z  
upośledzeniem w 
stopniu lekkim i 
umiarkowanym 

ŁĄCZNIE  60 godzin 
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Zajęcia z doradcą zawodowym mają na celu zaplanowane indywidualnej ścieŜki kariery 
uczniów. Wśród młodzieŜy przychodzącej do SOSW jest część uczniów, którzy nie są do 
końca przekonani czy dokonali właściwego wyboru. Indywidualna praca z uczniami 
pozwoliłaby im lepiej przygotować się do dalszej drogi kariery.  
 
Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o podstawę programową 
kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz indywidualne 
programy dostosowane do moŜliwości psychofizycznych kaŜdego ucznia. 
Nadrzędnym celem kształcenia jest podnoszenie poziomu funkcjonowania osobistego 
i społecznego uczniów. Jest to nauka kształtowania właściwych postaw wobec pracy, 
przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy, poznawanie typowych sytuacji związanych 
z pracą. 
 
Zadaniem prowadzącego zajęcia z przygotowania do pracy jest: 
– wyposaŜenie ucznia w niezbędną wiedze dotyczącą wykonywanej pracy: bhp, 

regulaminu pracy, obowiązki wobec pracodawcy i współpracowników, umiejętność 
wypoczynku; 

– kształtowanie kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych; 
– wyposaŜenie ucznia w takie umiejętności, które umoŜliwiłyby samodzielne i 

niezaleŜne funkcjonowanie społeczne i wykonywanie prac związanych z 
przystosowaniem do danego stanowiska pracy; 

– wyrabianie w uczniach nawyku pracowitości i gospodarności; 
– kształtowanie w uczniach szacunku do pracy ludzkiej; 
– wdraŜanie uczniów do systematyczności, dokładności i odpowiedzialności za 

wykonana pracę; 
– wyrabianie w uczniach zamiłowania do pracy i poznanie celu pracy; 
– wykształcenie w uczniach estetyki i poczucia piękna oraz uŜyteczności wyrabianego 

produktu; 
– rozwijanie twórczej aktywności ucznia w dziedzinach związanych z pracą; 
– rozwijanie indywidualnych zdolności i umiejętności ucznia; 
– przygotowanie do dorosłego Ŝycia w społeczeństwie i wspomaganie rozwoju 

autonomicznej osobowości ucznia; 
– kształtowanie pozytywnej postawy uczniów wobec pracy; 
– kształtowanie oraz rozwijanie samodzielności i zaradności w sytuacjach Ŝycia 

codziennego ucznia; 
– rozwój zainteresowań uczniów; 
– przygotowanie młodzieŜy do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia; 
– przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak 

bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i 
mobilności zawodowej. 

• zajęcia indywidualne 
• zajęcia w okresie: od września 2012 do czerwca 2013 r. 
• w roku 2012 naleŜy zrealizować 60 godzin zajęć (po 4 

godziny na uczestnika) 
• w roku 2013 naleŜy zrealizować 90 godzin zajęć (po 6 

godzin na uczestnika) 
• zajęcia naleŜy prowadzić przy załoŜeniu, Ŝe odbywa się 1 

godzina miesięcznie dla kaŜdego uczestnika przez 10 
miesięcy. Łącznie: 10 godzin * 15 uczestników = 150 
godzin 

• godzina zajęć=60 minut 
 
 
 
 

2 b) Zajęcia z doradcą 
zawodowym  
dla osób z  
upośledzeniem w 
stopniu lekkim i 
umiarkowanym 

ŁĄCZNIE 150 godzin 
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Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o podstawę programową 
kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz indywidualne 
programy dostosowane do moŜliwości psychofizycznych kaŜdego ucznia. 
 
Zajęcia obejmują: 
 
WARSZTATY MOTYWACYJNE:  
– zasady komunikacji społecznej, 
– wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, 
– umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwycięŜania problemów Ŝyciowych, 
– kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy Ŝyciowej, 
– wzmacnianie motywacji do aktywności zawodowej. 

• zajęcia indywidualne 
• zajęcia w okresie: od września 2012 do czerwca 2013 r. 
• w roku 2012 naleŜy zrealizować 60 godzin zajęć (po 4 

godziny na uczestnika) 
• w roku 2013 naleŜy zrealizować 90 godzin zajęć (po 6 

godzin na uczestnika) 
• zajęcia naleŜy prowadzić przy załoŜeniu, Ŝe odbywa się 1 

godzina miesięcznie dla kaŜdego uczestnika przez 10 
miesięcy. Łącznie: 10 godzin * 15 uczestników = 150 
godzin 

• godzina zajęć=60 minut 

3 c) Wsparcie 
psychologiczne       
dla osób z  
upośledzeniem w 
stopniu lekkim i 
umiarkowanym 

ŁĄCZNIE 150 godzin 
ŁĄCZNIE 360 godzin 

 
 
 Pozostałe warunki: 

1) Plan zajęć powinien zostać uzgodniony przez Wykonawcę z dyrektorem Ośrodka, po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach 
popołudniowych, jednakŜe nie później niŜ do godziny 18:00, a w szczególnych przypadkach (np. przesunięć w harmonogramie realizacji projektu), za zgodą Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, jest moŜliwa realizacja zajęć w dni wolne od nauki, tzn. w weekendy, ferie, wakacje. Zajęcia w dni wolne odbywają się przed południem od 
godziny 9:00. 

2) NaleŜy stosować przerwy 10 minutowe, jeśli liczba godzin realizowanych dla grupy zajęć w danym dniu jest większa niŜ dwie, a takŜe w miarę potrzeb uczniów i uczennic, stosować 
przerwy w trakcie modułu. 

3) Ośrodek bezpłatnie udostępni materiały dydaktyczne oraz sale lekcyjne wyposaŜone w sprzęt multimedialny, stanowiska komputerowe w liczbie odpowiedniej do liczby uczestników w 
projekcie.  

4) Wykonawca zapewni warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami  obowiązującymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Mosinie.  

5) Jeden rodzaj zajęć moŜe być realizowany przez więcej niŜ jednego prowadzącego zajęcia, jednak pod warunkiem, Ŝe będzie to w ramach wskazanego limitu godzin przypadających na 
dane zajęcia oraz kaŜdorazowo osoba prowadząca zajęcia będzie spełniać minimalne wymagania co do kwalifikacji.  
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załącznik nr 2A  
Nazwa i  adres Wykonawcy: 

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

tel./ faks, e-mail: 

…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

OFERTA DLA CZ ĘŚCI nr 1  

Zajęcia z języka angielskiego – ZS w Bolechowie 

POWIAT POZNA ŃSKI, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych, na potrzeby projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program 
rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 
oferujemy realizacje zamówienia za cenę: 

Wartość netto: …………..…………..……. zł,  podatek VAT …..%,  wartość brutto …………..………………….zł, 

słownie brutto ……………………………………………………….…………………………………………………….. 
w tym: 

RODZAJ ZAJ ĘĆ ROK LICZBA 
GODZIN 

STAWKA 
(w zł brutto 
/1 godzina) 

RAZEM 
(liczba godzin x 

stawka) 
2012 48   Język angielski 
2013 64   

WARTOŚC ŁĄCZNIE (wszystkie pozycje z tabeli) 112 ---  

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę będziemy realizować w terminie do kwietnia 2013 r.; 
2. Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub innym upowaŜnionym podmiotom prawa 

wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW 
w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”, w tym dokumentów finansowych; 

3. Zapewnimy warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi 
w ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie; 

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty; 

5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 
       .............................................................................. 
                                                   (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
Uwaga: 
*   przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, Ŝe zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załącznik nr 2B  

  
Nazwa i  adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 
…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

OFERTA DLA CZ ĘŚCI nr 2  

Zajęcia z matematyki – ZS w Bolechowie 

POWIAT POZNA ŃSKI, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych, na potrzeby projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program 
rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 
oferujemy realizacje zamówienia za cenę: 

Wartość netto: …………..…………..……. zł,  podatek VAT …..%,  wartość brutto …………..………………….zł, 

słownie brutto ……………………………………………………….…………………………………………………….. 
w tym: 

RODZAJ ZAJ ĘĆ ROK LICZBA 
GODZIN 

STAWKA (w zł brutto/  
1 godzina) 

RAZEM 
(liczba godzin x 

stawka) 
2012 48   Matematyka 
2013 64   

WARTOŚC ŁĄCZNIE (wszystkie pozycje z tabeli) 112 ---  

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę będziemy realizować w terminie do kwietnia 2013 r.; 
2. Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub innym upowaŜnionym podmiotom prawa 

wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW 
w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”, w tym dokumentów finansowych; 

3. Zapewnimy warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi 
w ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie; 

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty; 

5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

       .............................................................................. 
                                                   (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
 

 Uwaga: 
*   przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, Ŝe zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załącznik nr 2C  
Nazwa i  adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 
…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

OFERTA DLA CZ ĘŚCI nr 3  

Wsparcie rozwoju indywidualnego w planowaniu kariery – ZS w Bolechowie 

POWIAT POZNA ŃSKI, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych, na potrzeby projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program 
rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 
oferujemy realizacje zamówienia za cenę: 

Wartość netto: …………..…………..……. zł,  podatek VAT …..%,  wartość brutto …………..………………….zł, 

słownie brutto ……………………………………………………….…………………………………………………….. 
w tym: 

RODZAJ ZAJ ĘĆ ROK LICZBA 
GODZIN 

STAWKA (w zł 
brutto/ 1 godzina) 

RAZEM 
(liczba godzin x 

stawka) 
Zajęcia z doradcą zawodowym 2012 160   
Rozwój osobisto – zawodowy 2012 48   

Przygotowanie IPD 2013 120   
Zajęcia z pedagogiem 2013 120   

WARTOŚC ŁĄCZNIE (wszystkie pozycje z tabeli) 448 ---  

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę będziemy realizować w terminie do marca 2013 r.; 
2. Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub innym upowaŜnionym podmiotom prawa 

wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW 
w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”, w tym dokumentów finansowych; 

3. Zapewnimy warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi 
w ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie; 

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty; 

5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 
       .............................................................................. 
                                                   (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
 
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 

Uwaga: 
*   przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, Ŝe zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załącznik nr 2D  
Nazwa i  adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 
…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

OFERTA DLA CZ ĘŚCI nr 4  

Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne – SOSW w Mosinie 

POWIAT POZNA ŃSKI, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych, na potrzeby projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program 
rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 
oferujemy realizacje zamówienia za cenę: 

Wartość netto: …………..…………..……. zł,  podatek VAT …..%,  wartość brutto …………..………………….zł, 

słownie brutto ……………………………………………………….…………………………………………………….. 
w tym: 

RODZAJ ZAJ ĘĆ ROK ILO ŚĆ SZTUK STAWKA (w zł brutto  
1 sztukę) 

RAZEM 
(ilość sztuk x 

stawka) 

Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne 2012 15   

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę będziemy realizować w terminie do września 2012 r.; 
2. Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub innym upowaŜnionym podmiotom prawa 

wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW 
w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”, w tym dokumentów finansowych; 

3. Zapewnimy warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi 
w SOSW w Mosinie; 

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty; 

5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

        
       .............................................................................. 
                                                   (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 

 
 

 
Uwaga: 
*   przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, Ŝe zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załącznik nr 2E 
Nazwa i  adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 
…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

OFERTA DLA CZ ĘŚCI nr 5  

Zajęcia dodatkowe – SOSW w Mosinie 

POWIAT POZNA ŃSKI, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych, na potrzeby projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program 
rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 
oferujemy realizacje zamówienia za cenę: 

Wartość netto: …………..…………..……. zł,  podatek VAT …..%,  wartość brutto …………..………………….zł, 

słownie brutto ……………………………………………………….…………………………………………………….. 
w tym: 

RODZAJ ZAJ ĘĆ ROK LICZBA 
GODZIN 

STAWKA (w zł brutto/ 
1 godzina) 

RAZEM 
(liczba godzin x stawka) 

2012 24   Obsługa komputera 
2013 36   
2012 24   Obsługa sprzętów AGD 
2013 36   
2012 24   Doskonalenie umiejętności przyrodniczo – 

matematycznych 2013 36   
WARTOŚC ŁĄCZNIE (wszystkie pozycje z tabeli) 180 ---  

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę będziemy realizować w terminie do czerwca 2013 r.; 
2. Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub innym upowaŜnionym podmiotom prawa 

wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW 
w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”, w tym dokumentów finansowych; 

3. Zapewnimy warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi 
w SOSW w Mosinie; 

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty; 

5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 
       .............................................................................. 
                                                   (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
 
 Uwaga: 

*   przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, Ŝe zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załącznik nr 2F 
Nazwa i  adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 
…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

OFERTA DLA CZ ĘŚCI nr 6  

Organizacja poradnictwa – SOSW w Mosinie 

POWIAT POZNA ŃSKI, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych, na potrzeby projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program 
rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 
oferujemy realizacje zamówienia za cenę: 

Wartość netto: …………..…………..……. zł,  podatek VAT …..%,  wartość brutto …………..………………….zł, 

słownie brutto ……………………………………………………….…………………………………………………….. 
w tym: 

RODZAJ ZAJ ĘĆ ROK LICZBA 
GODZIN 

STAWKA (w zł brutto/ 
1 godzina) 

RAZEM 
(liczba godzin x stawka) 

2012 24   Trening Umiejętności i Kompetencji Społecznych 
2013 36   
2012 60   Zajęcia z doradcą zawodowym 
2013 90   
2012 60   

Wsparcie psychologiczne        
2013 90   

WARTOŚC ŁĄCZNIE (wszystkie pozycje z tabeli) 360 ---  

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę będziemy realizować w terminie do czerwca 2013 r.; 
2. Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub innym upowaŜnionym podmiotom prawa 

wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW 
w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”, w tym dokumentów finansowych; 

3. Zapewnimy warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi 
w SOSW w Mosinie; 

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty; 

5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 
       .............................................................................. 
                                                   (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
 
 Uwaga: 

*   przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, Ŝe zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 
 

 
................................................. 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 

NA REALIZACJ Ę ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, NA POTRZEBY PROJEKTU: „PRAKTYCZNIE  
GOTOWI DO PRACY – PROGRAM ROZWOJOWY SOSW W MOSINIE I ZS IM. GEN. DEZYDEREGO 
CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EU ROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. 
 
 
Oświadczam, Ŝe spełniam warunki dotyczące: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

............................, dnia……...………….r. 

                                   
 

        ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załącznik nr 4 
 
 
 
 
 
 

 
................................................. 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 

NA REALIZACJ Ę ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, NA POTRZEBY PROJEKTU: „PRAKTYCZNIE  
GOTOWI DO PRACY – PROGRAM ROZWOJOWY SOSW W MOSINIE I ZS IM. GEN. DEZYDEREGO 
CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EU ROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. 
 

 
 

 
Oświadczam, Ŝe  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

............................, dnia……...………….r. 

                                   
 

        ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załącznik nr 5A 
 
 
 
 
 
 

 
................................................. 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE – Cz ęść nr 1 
 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 

NA REALIZACJ Ę ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, NA POTRZEBY PROJEKTU: „PRAKTYCZNIE  
GOTOWI DO PRACY – PROGRAM ROZWOJOWY SOSW W MOSINIE I ZS IM. GEN. DEZYDEREGO 
CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EU ROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. 
 

 
 

 
Oświadczam, iŜ: 
 
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje 

w zakresie nauczania języków obcych, zgodne z § 11, ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 

i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). 

 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    .......................................................................... 
                                             (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załącznik nr 5B 
 
 
 
 

 
................................................. 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE – Cz ęść nr 2 
 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 

NA REALIZACJ Ę ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, NA POTRZEBY PROJEKTU: „PRAKTYCZNIE  
GOTOWI DO PRACY – PROGRAM ROZWOJOWY SOSW W MOSINIE I ZS IM. GEN. DEZYDEREGO 
CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EU ROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. 
 

 
 
Oświadczam, iŜ: 
 
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  przygotowanie merytoryczne  i kwalifikacje 

do zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodne z § 2, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 

i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400); 

 

 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    .......................................................................... 
                                             (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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Załącznik nr 5C 
 
 

................................................. 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE – Cz ęść nr 3 
 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 

NA REALIZACJ Ę ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, NA POTRZEBY PROJEKTU: „PRAKTYCZNIE  
GOTOWI DO PRACY – PROGRAM ROZWOJOWY SOSW W MOSINIE I ZS IM. GEN. DEZYDEREGO 
CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EU ROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. 
 

 
 

 
Oświadczam, iŜ: 
 
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  niŜej wskazane uprawnienia do prowadzenia 

zajęć: 

– zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia z zakresu rozwoju osobisto – zawodowego oraz przygotowanie IPD – 
kwalifikacje doradcy zawodowego, zgodne z art. 94, ust. 2 lub 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415) oraz przygotowanie pedagogiczne zgodne 
z § 1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 
50, poz. 400) lub nauczyciela-doradcy zawodowego zgodne z § 22, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), 

– zajęcia z pedagogiem – kwalifikacje nauczyciela–pedagoga zgodne z § 20, ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). 

 

 

 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    .......................................................................... 
                                             (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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Załącznik nr 5D 
 
 

 
................................................. 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE – Cz ęść nr 4 
 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 

NA REALIZACJ Ę ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, NA POTRZEBY PROJEKTU: „PRAKTYCZNIE  
GOTOWI DO PRACY – PROGRAM ROZWOJOWY SOSW W MOSINIE I ZS IM. GEN. DEZYDEREGO 
CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EU ROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. 
 

 
 

 
Oświadczam, iŜ: 
 
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  kwalifikacje do: 

– zajmowania stanowiska nauczyciela–pedagoga w specjalności oligofrenopedagogika w szkołach 
ponadgimnazjalnych specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym zgodnie z § 20, ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia 
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) oraz doradcy zawodowego zgodne 
z art. 94, ust. 2 lub 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415) lub nauczyciela–doradcy zawodowego zgodne z § 22, ust. 2 i 3 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), 

– zajmowania stanowiska nauczyciela–psychologa z przygotowaniem pedagogicznym w specjalności 
oligofrenopedagogika zgodne z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). 

 

 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    .......................................................................... 
                                             (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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Załącznik nr 5E 
 
 
 

 
................................................. 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE – Cz ęść nr 5 
 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 

NA REALIZACJ Ę ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, NA POTRZEBY PROJEKTU: „PRAKTYCZNIE  
GOTOWI DO PRACY – PROGRAM ROZWOJOWY SOSW W MOSINIE I ZS IM. GEN. DEZYDEREGO 
CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EU ROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. 
 

 
 

 
Oświadczam, iŜ: 
 
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie oligofrenopedagogiki, zgodnie z §14 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 

od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), 

 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    .......................................................................... 
                                             (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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Załącznik nr 5F 
 

 
................................................. 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE – Cz ęść nr 6 
 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 

NA REALIZACJ Ę ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, NA POTRZEBY PROJEKTU: „PRAKTYCZNIE  
GOTOWI DO PRACY – PROGRAM ROZWOJOWY SOSW W MOSINIE I ZS IM. GEN. DEZYDEREGO 
CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EU ROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. 
 

 
 

 
Oświadczam, iŜ: 
 
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  niej wskazane uprawnienia: 
– trening umiejętności i kompetencji społecznych – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga 

w zakresie oligofrenopedagogiki, zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), 

– zajęcia z doradcą zawodowym – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w zakresie 
oligofrenopedagogiki, zgodne z § 20, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 
r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) oraz doradcy zawodowego zgodne z art. 94, ust. 2 lub 2a ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415) lub 
nauczyciela-doradcy zawodowego zgodne z § 22, ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), 

– wsparcie psychologiczne – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela–psychologa zgodne z § 19 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli 
niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). 

 

 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    .......................................................................... 
                                             (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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Załącznik nr 6A 
UMOWA nr …………  Część nr 1 (projekt) 

Zawarta w dniu     …… -…..-2012 r. roku w Poznaniu pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
w imieniu którego działają: 

1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 

z kontrasygnatą ……………………………………………. 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 
a 
……. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części Wykonawcą 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla potrzeb Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w 

Bolechowie zadanie w zakresie: „Organizacja zajęć dodatkowych w zakresie języka angielskiego”  na potrzeby 
projektu pt. „Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iŜ osoby prowadzące zajęcia posiadają przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje w 
zakresie nauczania języków obcych, zgodne z § 11, ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 
marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 
wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400). 

3. Zakres umowy wykonywany przez podwykonawców został wskazany w ofercie przetargowej i obejmuje: 
a)       zakres........................................... 
b)       zakres........................................... 

4. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów znajdujących się w siedzibie Wykonawcy, związanych z 
realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 

5. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od października 2012 r. do kwietnia 2013 r. Szczegółowy podział 
godzin na poszczególne zajęcia zamieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia na piśmie, na Ŝądanie Zamawiającego, wszelkich 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu zajęć w porozumieniu 
z dyrektorem placówki i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. 
Zamawiający zaakceptuje harmonogram w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania go przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do:  
a) prowadzenia ewidencji godzin zajęć oraz list obecności na zajęciach (potwierdzona powinna być kaŜda 

godzina zrealizowanych zajęć) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
b) przeprowadzenia zajęć dla podanej liczby osób i grup uczestników oraz zachowania łącznej długości zajęć 

(zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy), 
c) zapewnienia bezpieczeństwa uczennic i uczniów w trakcie zajęć, 
d) stosowania co najmniej dwóch podstawowych obowiązkowych logotypów: Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki oraz Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu (zgodnie 
z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL) na wszelkich dokumentach związanych 
z realizacją projektu.   
 

Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu 

ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 
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9. Osobami do kontaktu są: 
– za strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………………. 
– ze strony Wykonawcy tel.:….……………, e- mail………………..……………….. 

 
§ 2 

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: ….. zł brutto (słownie: ……………………..), w tym naleŜny podatek VAT. 
2. Kwota wskazana w ust. 1 stanowi maksymalną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, z zastrzeŜeniem, iŜ maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2012 roku nie przekroczy 
kwoty ……………….. zł brutto*.  

3. Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kwota ………….. zł brutto/godzinę zajęć.   
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naleŜne jest jedynie w przypadku wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności z zachowaniem liczby godzin, liczby grup, maksymalnej 
liczebności grup, wymaganych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, terminów wykonania, wymaganych 
dokumentów.   

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego, o których mowa w § 1, ust. 1 

w siedzibie ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia bezpłatnie sal do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego, 

o których mowa w § 1, ust. 1 w siedzibie ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.  
 

§ 4 
1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie będzie płatne 1 raz w miesiącu, w formie przelewów bankowych na konto Wykonawcy, 

w wysokości odpowiadającej liczbie godzin zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu pomnoŜonych przez 
stawkę wskazaną w § 2, ust. 3, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych 
faktur VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktur VAT, będą protokoły odbioru podpisane przez obie strony, potwierdzające 
faktyczną ilość usług zrealizowanych w danym miesiącu. 

4. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 
 

§ 5 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy lub niedotrzymania terminu realizacji wskazanego w § 1 ust. 5, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 2, ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo Ŝądać 
odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 6 

1. Zamawiający moŜe rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 
a) Wykonawca złoŜy podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty związane 

z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, 
b) Wykonawca zaprzestanie wykonania niniejszej umowy lub będzie ją wykonywał niezgodnie z umową.  
 
 

Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu 

ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 



 34 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, o której mowa w ust. 1, a takŜe w kaŜdym innym przypadku 
stwierdzenia złoŜenia przez Wykonawcę podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę 
dokumentów związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do 
otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w §2. W przypadku, gdy wynagrodzenie lub jego część zostały 
wypłacone Wykonawcy przed rozwiązaniem umowy lub stwierdzeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej części wynagrodzenia.   

 
§ 7 

1. Dopuszcza się nieistotne zmiany zawartej umowy oraz te, które Zamawiający przewidział i zawarł w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:  

a) moŜliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, 

b) moŜliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu 
zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą PO KL. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 9 
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 10 
Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wyjaśnienia do projektu umowy: 
Maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2012 roku stanowić będzie iloczyn liczby godzin zajęć w 2012 r. (zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy) oraz stawki za godzinę zajęć zaproponowaną w ofercie Wykonawcy. 
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Załącznik nr 6B 
UMOWA nr …………  Część nr 2 (projekt) 

Zawarta w dniu     …… -…..-2012 r. roku w Poznaniu pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
w imieniu którego działają: 

1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 

z kontrasygnatą ……………………………………………. 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 
a 
……. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części Wykonawcą 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla potrzeb Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w 

Bolechowie zadanie w zakresie:  
„Organizacja zajęć dodatkowych w zakresie matematyki” na potrzeby projektu pt. „Praktycznie gotowi do 
pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iŜ osoby prowadzące zajęcia posiadają przygotowanie merytoryczne  i kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodne z § 2, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 
marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 
wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400). 

3. Zakres umowy wykonywany przez podwykonawców został wskazany w ofercie przetargowej i obejmuje: 
a)       zakres........................................... 
b)       zakres........................................... 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów znajdujących się w siedzibie Wykonawcy, 
związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 

5. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od października 2012 r. do kwietnia 2013 r. Szczegółowy podział 
godzin na poszczególne zajęcia zamieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia na piśmie, na Ŝądanie Zamawiającego, wszelkich 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu zajęć w porozumieniu z 
dyrektorem placówki i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. 
Zamawiający zaakceptuje harmonogram w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania go przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do:  
a) prowadzenia ewidencji godzin zajęć oraz list obecności na zajęciach (potwierdzona powinna być kaŜda 

godzina zrealizowanych zajęć) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
b) przeprowadzenia zajęć dla podanej liczby osób i grup uczestników oraz zachowania łącznej długości zajęć 

(zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy), 
c) zapewnienia bezpieczeństwa uczennic i uczniów w trakcie zajęć, 
d) stosowania co najmniej dwóch podstawowych obowiązkowych logotypów: Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki oraz Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu (zgodnie z 
Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL) na wszelkich dokumentach związanych z 
realizacją projektu.  
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9. Osobami do kontaktu są: 
– za strony Zamawiającego: ………………..………………………………………….. 
– ze strony Wykonawcy tel.:….……………, e- mail………………..……………….. 

 
§ 2 

5. Wartość przedmiotu umowy wynosi:……. zł brutto (słownie: …………………..), w tym naleŜny podatek VAT.   
6. Kwota wskazana w ust. 1 stanowi maksymalną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, z zastrzeŜeniem, iŜ maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2012 roku nie przekroczy 
kwoty ……………….. zł brutto* . 

7. Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kwota ………….. zł brutto/godzinę zajęć.   
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naleŜne jest jedynie w przypadku wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności z zachowaniem liczby godzin, liczby grup, maksymalnej 
liczebności grup, wymaganych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, terminów wykonania, wymaganych 
dokumentów.   

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z matematyki, o których mowa w § 1, ust. 1 w siedzibie ZS 

im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia bezpłatnie sal do przeprowadzenia zajęć z matematyki, o których 

mowa w § 1, ust. 1 w siedzibie ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.  
 

§ 4 
1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie będzie płatne 1 raz w miesiącu, w formie przelewów bankowych na konto Wykonawcy, 

w wysokości odpowiadającej liczbie godzin zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu pomnoŜonych przez 
stawkę wskazaną w § 2, ust.3, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych 
faktur VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktur VAT, będą protokoły odbioru podpisane przez obie strony, potwierdzające 
faktyczną ilość usług zrealizowanych w danym miesiącu. 

4. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 

§ 5 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy lub nie dotrzymania terminu realizacji wskazanego w § 1 ust. 5, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 2, ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo Ŝądać 
odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

§ 6 
1. Zamawiający moŜe rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca złoŜy podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty związane z zawarciem lub 
wykonaniem niniejszej umowy, 

b) Wykonawca zaprzestanie wykonania niniejszej umowy lub będzie ją wykonywał niezgodnie z umową.  
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2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, o której mowa w ust. 1, a takŜe w kaŜdym innym przypadku 

stwierdzenia złoŜenia przez Wykonawcę podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę 
dokumentów związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do 
otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w §2. W przypadku, gdy wynagrodzenie lub jego część zostały 
wypłacone Wykonawcy przed rozwiązaniem umowy lub stwierdzeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej części wynagrodzenia.   

§ 7 
3. Dopuszcza się nieistotne zmiany zawartej umowy oraz te, które Zamawiający przewidział i zawarł w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:  
a) moŜliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 
b) moŜliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu 

zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą PO KL. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 9 
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 10 
Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 

 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Wyjaśnienia do projektu umowy: 
Maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2012 roku stanowić będzie iloczyn liczby godzin zajęć w 2012 r. (zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy) oraz stawki za godzinę zajęć zaproponowaną w ofercie Wykonawcy. 
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Załącznik nr 6C 
UMOWA nr …………  Część nr 3 (projekt) 

Zawarta w dniu     …… -…..-2012 r. roku w Poznaniu pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
w imieniu którego działają: 

1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 

z kontrasygnatą ……………………………………………. 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla potrzeb Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 

w Bolechowie zadanie w zakresie:  
„Wsparcie Rozwoju Indywidualnego w Planowaniu Kariery”  na potrzeby projektu pt. „Praktycznie gotowi 
do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
w którym Wsparcie Rozwoju Indywidualnego w Planowaniu Kariery zostało podzielone na cztery etapy:  

a) zajęcia z doradcą zawodowym,  
b) zajęcia z zakresu rozwoju osobisto-zawodowego,  
c) przygotowanie IPD,  
d) zajęcia z pedagogiem. 

2. Wykonawca oświadcza, iŜ osoby prowadzące zajęcia posiadają kwalifikacje: 
a) w przedmiocie określonym w ust. 1 lit. a umowy doradcy zawodowego, zgodne z art. 94, ust. 2 lub 2a ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415) 
oraz przygotowanie pedagogiczne zgodne z § 1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400) lub nauczyciela-doradcy zawodowego zgodne 
z § 22, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 
(Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400), 

b) w przedmiocie określonym w ust. 1 lit. b umowy doradcy zawodowego, zgodne z art. 94, ust. 2 lub 2a ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415) 
oraz przygotowanie pedagogiczne zgodne z § 1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400) lub nauczyciela-doradcy zawodowego zgodne 
z § 22, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 
(Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400), 

c) w przedmiocie określonym w ust. 1 lit. c umowy doradcy zawodowego, zgodne z art. 94, ust. 2 lub 2a ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415) 
oraz przygotowanie pedagogiczne zgodne z § 1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków,  
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w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400) lub nauczyciela-doradcy zawodowego zgodne z § 22, 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 
(Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400), 

d) w przedmiocie określonym w ust. 1 lit. d umowy, nauczyciela-pedagoga zgodne z § 20, ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400). 

3. Zakres umowy wykonywany przez podwykonawców został wskazany w ofercie przetargowej i obejmuje: 
a)       zakres........................................... 
b)       zakres........................................... 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów znajdujących się w siedzibie Wykonawcy, 
związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 

5. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od września 2012 do marca 2013 r. z przerwą na okres wakacyjny 
(lipiec - sierpień). Szczegółowy podział godzin na poszczególne zajęcia zamieszczony został w Załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia na piśmie, na Ŝądanie Zamawiającego, wszelkich 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu zajęć w porozumieniu 
z dyrektorem placówki i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. 
Zamawiający zaakceptuje harmonogram w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania go przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do:  
a) prowadzenia ewidencji godzin zajęć oraz list obecności na zajęciach (potwierdzona powinna być kaŜda 

godzina zrealizowanych zajęć) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
b) przeprowadzenia zajęć dla podanej liczby osób i grup uczestników oraz zachowania łącznej długości zajęć 

(zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy), 
c) zapewnienia bezpieczeństwa uczennic i uczniów w trakcie zajęć, 
d) stosowania co najmniej dwóch podstawowych obowiązkowych logotypów: Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki oraz Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu (zgodnie z 
Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL) na wszelkich dokumentach związanych z 
realizacją projektu.   

9. Osobami do kontaktu są: 
– za strony Zamawiającego: …………………………………………..……………….. 
– ze strony Wykonawcy tel.:….……………, e- mail………………..……………….. 

§ 2 
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: …….. zł brutto (słownie: ………………..), w tym naleŜny podatek VAT. 
2. Kwota wskazana w ust. 1 stanowi maksymalną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, z zastrzeŜeniem, iŜ maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2012 roku nie przekroczy 
kwoty ……………….. zł brutto*.  

3. Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kwota:  
a) zajęcia z doradcą zawodowym ………………. zł brutto/godzinę zajęć, 
b) zajęcia z zakresu rozwoju osobisto – zawodowego ……………….  zł brutto/godzinę zajęć,  
c) przygotowanie IPD ………………. zł brutto/godzinę zajęć, 
d) zajęcia z pedagogiem ………………. zł brutto/godzinę zajęć.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naleŜne jest jedynie w przypadku wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności z zachowaniem liczby godzin, liczby grup, maksymalnej 
liczebności grup, wymaganych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, terminów wykonania, wymaganych 
dokumentów.   
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§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zadania Wsparcie Rozwoju Indywidualnego w Planowaniu 

Kariery, o którym mowa w § 1, ust. 1 w siedzibie ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia bezpłatnie sal do przeprowadzenia zadania Wsparcie Rozwoju 

Indywidualnego w Planowaniu Kariery, o którym mowa w § 1, ust. 1 w siedzibie ZS im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie.  

 
§ 4 

1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne 1 raz w miesiącu, w formie przelewów bankowych na konto Wykonawcy, w 
wysokości odpowiadającej liczbie godzin zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu pomnoŜonych przez stawkę 
wskazaną w § 2, ust. 3, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur 
VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktur VAT, będą protokoły odbioru podpisane przez obie strony, potwierdzające 
faktyczną ilość usług zrealizowanych w danym miesiącu. 

4. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 
 

§ 5 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy lub nie dotrzymania terminu realizacji wskazanego w § 1, ust. 5, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 2, ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo Ŝądać 
odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnegoz tytułu 
wykonania części umowy. 

 
§ 6 

1. Zamawiający moŜe rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 
a) Wykonawca złoŜy podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty związane z zawarciem 

lub wykonaniem niniejszej umowy, 
b) Wykonawca zaprzestanie wykonania niniejszej umowy lub będzie ją wykonywał niezgodnie z umową.  

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, o której mowa w ust. 1, a takŜe w kaŜdym innym przypadku 
stwierdzenia złoŜenia przez Wykonawcę podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę 
dokumentów związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do 
otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w §2. W przypadku, gdy wynagrodzenie lub jego część zostały 
wypłacone Wykonawcy przed rozwiązaniem umowy lub stwierdzeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej części wynagrodzenia.   

 
§ 7 

1. Dopuszcza się nieistotne zmiany zawartej umowy oraz te, które Zamawiający przewidział i zawarł w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:  
a) moŜliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 
b) moŜliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu 

zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą PO KL. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
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§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

 
§ 9 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 
 

 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Wyjaśnienia do projektu umowy: 
Maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2012 roku stanowić będzie iloczyn liczby godzin zajęć w 2012 r. (zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy) oraz stawki za godzinę zajęć zaproponowaną w ofercie Wykonawcy. 
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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załącznik nr 6D 
UMOWA nr …………  Część nr 4 (projekt) 

Zawarta w dniu     …… -…..-2012 r. roku w Poznaniu pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
w imieniu którego działają: 
1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 
z kontrasygnatą ……………………………………………. 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 
§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla potrzeb SOSW w Mosinie zadanie w zakresie:  
„Stworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych” na potrzeby projektu 
pt. „Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iŜ osoby prowadzące zajęcia posiadają kwalifikacje: 
a) do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w specjalności oligofrenopedagogika w szkołach 

ponadgimnazjalnych specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych dla dzieci 
i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym zgodnie z § 20, ust. 3 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli 
niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, 
poz. 400) oraz doradcy zawodowego zgodne z art. 94, ust. 2 lub 2a ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415) lub nauczyciela-doradcy 
zawodowego zgodne z § 22, ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400), 

b) do zajmowania stanowiska nauczyciela-psychologa z przygotowaniem pedagogicznym w specjalności 
oligofrenopedagogika zgodne z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 
których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400). 

3. Zakres umowy wykonywany przez podwykonawców został wskazany w ofercie przetargowej i obejmuje: 
a)       zakres........................................... 
b)       zakres........................................... 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów znajdujących się w siedzibie Wykonawcy, 
związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 

5. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od czerwca do września 2012 r. z przerwą na okres wakacyjny 
(lipiec - sierpień). Ogólna liczba godzin konsultacji nie jest określona i naleŜy ją dostosować do indywidualnych 
potrzeb uczestnika, przy załoŜeniu, Ŝe na jednego uczestnika odbędą się co najmniej 2 godziny konsultacji 
z nauczycielem-psychologiem oraz co najmniej 2 godziny konsultacji z nauczycielem-doradcą zawodowym.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia na piśmie, na Ŝądanie Zamawiającego, wszelkich 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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7. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu stworzenia indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych w porozumieniu z dyrektorem placówki i przekazania go Zamawiającemu 
w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. Zamawiający zaakceptuje harmonogram w ciągu 5 dni 
roboczych od daty przekazania go przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do:  
a) prowadzenia ewidencji godzin zajęć oraz list obecności na zajęciach (potwierdzona powinna być kaŜda 

godzina zrealizowanych zajęć) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
b) przeprowadzenia zajęć dla podanej liczby osób oraz zachowania minimalnej liczby konsultacji (zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy), 
c) zapewnienia bezpieczeństwa uczennic i uczniów w trakcie zajęć, 
d) stosowania co najmniej dwóch podstawowych obowiązkowych logotypów: Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu (zgodnie 
z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL) na wszelkich dokumentach 
związanych z realizacją projektu.   

9. Odbiór przedmiotu umowy wymaga podpisania przez strony protokołu odbioru sporządzonego przez Wykonawcę, 
w którym strony potwierdzają zgodność wykonanej usługi z umową po zakończeniu realizacji wymienionych w 
Załączniku nr 1 wszelkich działań związanych ze Stworzeniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-
Terapeutycznych.  

10. Osobami do kontaktu są: 
- za strony Zamawiającego: ………………………………………………………… 
- ze strony Wykonawcy tel.:….……………, e- mail………………..……………….. 

 
§ 2 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …….. zł brutto (słownie: ……………..), 
w tym naleŜny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 stanowi wartość przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naleŜne jest jedynie w przypadku wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności z zachowaniem minimalnej liczby konsultacji, liczby 
uczestników, wymaganych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, terminów wykonania, wymaganych 
dokumentów.   

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zadania Stworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-
Terapeutycznych, o którym mowa w § 1, ust. 1 w siedzibie SOSW w Mosinie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia bezpłatnie sal do przeprowadzenia zadania Stworzenie 
Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, o którym mowa w § 1, ust. 1 w siedzibie SOSW w 
Mosinie.  

 
§ 4 

1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy, po wykonaniu przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 9. 

3. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 
 

§ 5 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy lub nie dotrzymania terminu realizacji wskazanego w § 1 ust. 5, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 2, za kaŜdy dzień zwłoki. 
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2. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo Ŝądać 
odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 6 

1. Zamawiający moŜe rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 
a) Wykonawca złoŜy podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty związane z zawarciem 

lub wykonaniem niniejszej umowy, 
b) Wykonawca zaprzestanie wykonania niniejszej umowy lub będzie ją wykonywał niezgodnie z umową.  

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, o której mowa w ust. 1, a takŜe w kaŜdym innym przypadku 
stwierdzenia złoŜenia przez Wykonawcę podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę 
dokumentów związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do 
otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w §2. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone 
Wykonawcy przed rozwiązaniem umowy lub stwierdzeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego wynagrodzenia.   

 
§ 7 

1. Dopuszcza się nieistotne zmiany zawartej umowy oraz te, które Zamawiający przewidział i zawarł w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:  
a) moŜliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 
b) moŜliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu 

zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą PO KL. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

 
§ 9 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 

 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Starostwo Powiatowe 

w Poznaniu 
ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań  



 45 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załącznik nr 6E 
UMOWA nr …………  Część nr 5 (projekt) 

Zawarta w dniu     …… -…..-2012 r. roku w Poznaniu pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
w imieniu którego działają: 

1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 

z kontrasygnatą ……………………………………………. 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 
§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  
w Mosinie zadanie w zakresie: „Organizacja Zaj ęć Dodatkowych” na potrzeby projektu pt. „Praktycznie gotowi 
do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
w którym Organizacja Zajęć Dodatkowych została podzielona na trzy etapy:  

a) zajęcia z obsługi komputera,  
b) zajęcia z obsługi sprzętów AGD,  
c) doskonalenie umiejętności przyrodniczo-matematycznych.  

2. Wykonawca oświadcza, iŜ osoby prowadzące zajęcia posiadają kwalifikacje: 
a) w przedmiocie określonym w ust. 1 lit. a umowy, do zajmowania stanowiska nauczyciela z przygotowaniem 

pedagogicznym w zakresie oligofrenopedagogiki, zgodnie z §14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 
szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400), 

b) w przedmiocie określonym w ust. 1 lit. b umowy, do zajmowania stanowiska nauczyciela z przygotowaniem 
pedagogicznym w zakresie oligofrenopedagogiki, zgodnie z §14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 
szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400), 

c) w przedmiocie określonym w ust. 1 lit. c umowy, do zajmowania stanowiska nauczyciela z przygotowaniem 
pedagogicznym w zakresie oligofrenopedagogiki, zgodnie z §14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 
szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400).  

3. Zakres umowy wykonywany przez podwykonawców został wskazany w ofercie przetargowej i obejmuje: 
a)       zakres........................................... 
b)       zakres........................................... 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów znajdujących się w siedzibie Wykonawcy, 
związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 

5. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od września 2012 do czerwca 2013 r. Szczegółowy podział godzin 
na poszczególne zajęcia zamieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia na piśmie, na Ŝądanie Zamawiającego, wszelkich 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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7. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu zajęć w porozumieniu z 

dyrektorem placówki i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. 
Zamawiający zaakceptuje harmonogram w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania go przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do:  
a) prowadzenia ewidencji godzin zajęć oraz list obecności na zajęciach (potwierdzona powinna być kaŜda 

godzina zrealizowanych zajęć) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
b) przeprowadzenia zajęć dla podanej liczby osób i grup uczestników oraz zachowania łącznej długości zajęć 

(zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy), 
c) zapewnienia bezpieczeństwa uczennic i uczniów w trakcie zajęć, 
d) stosowania co najmniej dwóch podstawowych obowiązkowych logotypów: Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu (zgodnie 
z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL) na wszelkich dokumentach 
związanych z realizacją projektu.   

9. Osobami do kontaktu są: 
– za strony Zamawiającego: ………………………………………………………….. 
– ze strony Wykonawcy tel.:….……………, e- mail………………..……………….. 

 
§ 2 

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: ….. zł brutto (słownie: ……………………..), w tym naleŜny podatek VAT. 
2. Kwota wskazana w ust. 1 stanowi maksymalną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, z zastrzeŜeniem, iŜ maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2012 roku nie przekroczy 
kwoty ……………….. zł brutto* . 

3. Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kwota:  
a) zajęcia z obsługi komputera ………………. zł brutto/godzinę zajęć, 
b) zajęcia z obsługi sprzętów AGD ………………. zł brutto/godzinę zajęć,  
c) doskonalenie umiejętności przyrodniczo-matematycznych ………………. zł brutto/godzinę zajęć. 

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naleŜne jest jedynie w przypadku wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności z zachowaniem liczby godzin, liczby grup, maksymalnej 
liczebności grup, wymaganych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, terminów wykonania, wymaganych 
dokumentów.   

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zadania Organizacja Zajęć Dodatkowych, o którym mowa w § 1, 
ust. 1 w siedzibie SOSW w Mosinie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia bezpłatnie sal do przeprowadzenia zadania Organizacja Zajęć 
Dodatkowych, o którym mowa w § 1, ust. 1 w siedzibie SOSW w Mosinie.  

 
§ 4 

1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne 1 raz w miesiącu, w formie przelewów bankowych na konto Wykonawcy, w 
wysokości odpowiadającej liczbie godzin zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu pomnoŜonych przez stawkę 
wskazaną w § 2, ust. 3, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur 
VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktur VAT, będą protokoły odbioru podpisane przez obie strony, potwierdzające 
faktyczną ilość usług zrealizowanych w danym miesiącu. 

4. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 
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§ 5 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy lub nie dotrzymania terminu realizacji wskazanego w § 1, ust. 5, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 2, ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo Ŝądać 
odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
§ 6 

1. Zamawiający moŜe rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 
a) Wykonawca złoŜy podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty związane z zawarciem 

lub wykonaniem niniejszej umowy, 
b) Wykonawca zaprzestanie wykonania niniejszej umowy lub będzie ją wykonywał niezgodnie z umową.  

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, o której mowa w ust. 1, a takŜe w kaŜdym innym przypadku 
stwierdzenia złoŜenia przez Wykonawcę podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę 
dokumentów związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do 
otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w §2. W przypadku, gdy wynagrodzenie lub jego część zostały 
wypłacone Wykonawcy przed rozwiązaniem umowy lub stwierdzeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej części wynagrodzenia.   

 
§ 7 

1. Dopuszcza się nieistotne zmiany zawartej umowy oraz te, które Zamawiający przewidział i zawarł w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:  
1) moŜliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 
2) moŜliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu 

zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą PO KL. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

 
§ 9 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA  

 
 

* Wyjaśnienia do projektu umowy: 
Maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2012 roku stanowić będzie iloczyn liczby godzin zajęć w 2012 r. (zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy) oraz stawki za godzinę zajęć zaproponowaną w ofercie Wykonawcy. 
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Załącznik nr 6F 
UMOWA nr …………  Część nr 6 (projekt) 

Zawarta w dniu     …… -…..-2012 r. roku w Poznaniu pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
w imieniu którego działają: 

1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 

z kontrasygnatą ……………………………………………. 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 
§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla potrzeb SOSW w Mosinie zadanie w zakresie:  
„Organizacja Poradnictwa”  na potrzeby projektu pt. „Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW 
w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, 
w którym Organizacja Poradnictwa została podzielona na trzy etapy:  

a) trening umiejętności i kompetencji społecznych,  
b) zajęcia z doradcą zawodowym,  
c) wsparcie psychologiczne.  

2. Wykonawca oświadcza, iŜ osoby prowadzące zajęcia posiadają kwalifikacje: 
a) w przedmiocie określonym w ust. 1 lit. a umowy, do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w zakresie 

oligofrenopedagogiki, zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 
2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400), 

b) w przedmiocie określonym w ust. 1 lit. b umowy, do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w zakresie 
oligofrenopedagogiki, zgodne z § 20, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 
2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400) oraz doradcy zawodowego zgodne z art. 94, ust. 2 lub 
2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2008, Nr 69, 
poz. 415) lub nauczyciela-doradcy zawodowego zgodne z § 22, ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia 
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400), 

c) w przedmiocie określonym w ust. 1 lit. c umowy  do zajmowania stanowiska nauczyciela-psychologa zgodne 
z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 
(Dz. U. 2009, Nr 50, poz. 400). 

3. Zakres umowy wykonywany przez podwykonawców został wskazany w ofercie przetargowej i obejmuje: 
a)       zakres........................................... 
b)       zakres........................................... 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów znajdujących się w siedzibie Wykonawcy, 
związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 
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5. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od września 2012 do czerwca 2013 r. Szczegółowy podział godzin 
na poszczególne zajęcia zamieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia na piśmie, na Ŝądanie Zamawiającego, wszelkich 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu zajęć w porozumieniu z 
dyrektorem placówki i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. 
Zamawiający zaakceptuje harmonogram w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania go przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do:  
a) prowadzenia ewidencji godzin zajęć oraz list obecności na zajęciach (potwierdzona powinna być kaŜda 

godzina zrealizowanych zajęć) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
b) przeprowadzenia zajęć dla podanej liczby osób i grup uczestników oraz zachowania łącznej długości zajęć 

(zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy), 
c) zapewnienia bezpieczeństwa uczennic i uczniów w trakcie zajęć, 
d) stosowania co najmniej dwóch podstawowych obowiązkowych logotypów: Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu (zgodnie 
z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL) na wszelkich dokumentach 
związanych z realizacją projektu.   

9. Osobami do kontaktu są: 
– za strony Zamawiającego: …………………………………………………………… 
– ze strony Wykonawcy tel.:….……………, e- mail………………..……………….. 

 
§ 2 

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: ….. zł brutto (słownie: ……………………..), w tym naleŜny podatek VAT. 
2. Kwota wskazana w ust. 1 stanowi maksymalną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, z zastrzeŜeniem, iŜ maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2012 roku nie przekroczy 
kwoty ……………….. zł brutto* . 

3. Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kwota:  
a) trening umiejętności i kompetencji społecznych ………………. zł brutto/godzinę zajęć,  
b) zajęcia z doradcą zawodowym ………………. zł brutto/godzinę zajęć,  
c) wsparcie psychologiczne ………………. zł brutto/godzinę zajęć. 

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naleŜne jest jedynie w przypadku wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności z zachowaniem liczby godzin, liczby grup, maksymalnej 
liczebności grup, wymaganych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, terminów wykonania, wymaganych 
dokumentów.   

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zadania Organizacja Poradnictwa, o którym mowa w § 1 ust. 1 w 
siedzibie SOSW w Mosinie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia bezpłatnie sal do przeprowadzenia zadania Organizacja 
Poradnictwa, o którym mowa w § 1 ust. 1 w siedzibie SOSW w Mosinie.  

 
§ 4 

1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne 1 raz w miesiącu, w formie przelewów bankowych na konto Wykonawcy, w 
wysokości odpowiadającej liczbie godzin zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu pomnoŜonych przez stawkę 
wskazaną w § 2, ust. 3, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur 
VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktur VAT, będą protokoły odbioru podpisane przez obie strony, potwierdzające 
faktyczną ilość usług zrealizowanych w danym miesiącu. 

4. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 
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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

§ 5 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy lub nie dotrzymania terminu realizacji wskazanego w § 1 ust. 5, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 2, ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo Ŝądać 
odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
§ 6 

1. Zamawiający moŜe rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 
a) Wykonawca złoŜy podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty związane z zawarciem 

lub wykonaniem niniejszej umowy, 
b) Wykonawca zaprzestanie wykonania niniejszej umowy lub będzie ją wykonywał niezgodnie z umową.  

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, o której mowa w ust. 1, a takŜe w kaŜdym innym przypadku 
stwierdzenia złoŜenia przez Wykonawcę podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę 
dokumentów związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do 
otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w §2. W przypadku, gdy wynagrodzenie lub jego część zostały 
wypłacone Wykonawcy przed rozwiązaniem umowy lub stwierdzeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej części wynagrodzenia.   

 
§ 7 

1. Dopuszcza się nieistotne zmiany zawartej umowy oraz te, które Zamawiający przewidział i zawarł w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:  
a) moŜliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 
b) moŜliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu 

zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą PO KL. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

 
§ 9 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 
 
 

* Wyjaśnienia do projektu umowy: 
Maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2012 roku stanowić będzie iloczyn liczby godzin zajęć w 2012 r. (zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy) oraz stawki za godzinę zajęć zaproponowaną w ofercie Wykonawcy. 
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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 

EWIDENCJA GODZIN ZAJ ĘĆ 

(miesiąc……………) 

Data 

Liczba 
obecnych i 

nieobecnych 
uczestników i 
uczestniczek 

Liczba 
godzin Rodzaj zajęć 

Podpis 
prowadzącego 

zajęcia 
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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 
 

KARTA FREKWENCJI UCZESTNIKÓW NA ZAJ ĘCIACH 
LISTA OBECNO ŚCI 

 
(miesiąc……………….) 

 
Rok szkolny (miesiąc……………….) 

20…./20…. 
Lp. Imi ę i nazwisko Klasa Data 

(…) 
Data 
(…) 

Data 
(…) 

Data 
(…) 

Data 
(…) 

Uwagi 
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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 
KARTA FREKWENCJI UCZESTNIKÓW ZAJ ĘĆ W % 

LISTA OBECNO ŚCI 

ROK SZKOLNY 20…./20…. 

Lp. Imi ę i nazwisko (miesiąc 
…….) 

(miesiąc 
…….) 

(miesiąc 
…….) 

(miesiąc 
…….) 

% 
ogółem 
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