
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na organizację i realizację imprez oraz festynów sportowo – rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieŜy, z udziałem osób niepełnosprawnych, w ramach projektu pt.: „PROMOCJA ZDROWIA 
POPRZEZ SPORT – ZESPÓL PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOIS K WIELOFUNKCYJNYCH 
W POWIECIE POZNA ŃSKIM”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG), z podziałem na X części. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-06-03/09 
l.dz.: ZP.KW-00090/09 

Data: 
07.05.2009 r. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający dokonał zmian treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
Zapis § 2 pkt 1 załącznika do SIWZ – Projektu umowy: 
 
„Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu, w ciągu 3 dni od zakończenia kaŜdej imprezy, 
sprawozdanie z przeprowadzonej imprezy/festynu w podanej przez Zamawiającego formie, zgodnie 
ze wzorem zawartym w załączniku nr 2, wraz ze zdjęciami (co najmniej 10 zdjęć).” 
 
zastępuje się zapisem: 
„Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu, w ciągu 3 dni od zakończenia kaŜdej imprezy, 
sprawozdanie z przeprowadzonej imprezy/festynu oraz kartę godzinową zajęć sportowych realizowanych 
podczas imprezy/festynu w podanej przez Zamawiającego formie, zgodnie ze wzorem zawartym 
w załączniku nr 2, wraz ze zdjęciami (co najmniej 10 zdjęć)." 
 
Ponadto zmieniony zostaje załącznik nr 2 do Projektu umowy – wzór sprawozdania. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki:  
1. wzór sprawozdania po zmianach; 
2. wzór karty godzinowej. 

 
 
 

60–509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556 

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788 
 

                          www.powiat.poznan.pl      e–mail: starostwo@powiat.poznan.pl 



„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych 
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim” PL0391 

“Health Promotion through Sport – a Complex of Open 
Multi-functional School Playing Fields in the Poznań District” PL 0391 

 
 
 
 
 
………………………………..…… 
                (pieczęć firmy - wykonawcy) 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI IMPREZY SPORTOW EJ/ FESTYNU 

 

I. Tytuł (nazwa imprezy): 

1. Data odbycia imprezy/festynu:  

2. Nazwa szkoły/placówki:  

3. Adres szkoły/placówki:  

4. Osoba do kontaktu (ze strony 

Wykonawcy): 

 

5. Nr telefonu:  

6. E-mail:  

   

 

II. Przebieg realizacji imprezy/festynu: 

Krótki opis (przybliŜona ilość uczestników, rodzaj przeprowadzonych zajęć, konkursów itp., stopień 

integracji społeczności lokalnej) 

 

 

 

 

 

 

III. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych/horyzontalnych 

Proszę opisać w jaki sposób na danej lokalizacji (otwartej strefie rekreacji dziecięcej) jest realizowany 

zrównowaŜony rozwój w aspekcie społecznym – np  ewentualny udział osób niepełnosprawnych : 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism. 



„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych 
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim” PL0391 

“Health Promotion through Sport – a Complex of Open 
Multi-functional School Playing Fields in the Poznań District” PL 0391 

 

IV. Załączniki do sprawozdania związany z promocją projektu 

 – materiał zdjęciowy z przebiegu imprezy/festynu – 10 szt.:  
–  karta godzinowa zajęć sportowych realizowanych podczas imprezy/festynu  (wg wzoru) 
 
 

 

 

V. Oświadczenie: 

Oświadczam, Ŝe jestem w pełni upowaŜniony do podpisywania danego sprawozdania, Ŝe starannie 

przeanalizowałem informacje przedstawione w tym sprawozdaniu oraz Ŝe są one poprawne i rzetelne 

Poświadczenie przedstawiciela Wykonawcy lub osoby upowaŜnionej: 

 

Imi ę i nazwisko 

 

 

          Podpis i pieczęć 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism. 

 

 

 



 
„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych 

otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim” PL0391 

“Health Promotion through Sport – a Complex of Open 
Multi-functional School Playing Fields in the Poznań District” PL 0391 

 
 
………………………………..…… 
                (pieczęć szkoły/placówki) 

 
KARTA GODZINOWA ZAJ ĘĆ SPORTOWYCH REALIZOWANYCH PODCZAS  

IMPREZY / FESTYNU 
 

1. Miejsce realizacji zajęć (szkoła/placówka): …………..………………………………………...…… 

2. Data zajęć: …………………………………….…....….…… 

3. Godzina zajęć: …………………….………….……………. 

4.Nazwa Imprezy/Festynu: ………......………….…….……… 

6. Uczestnicy zajęć -  uczniowie pełnosprawni / niepełnosprawni (*niepotrzebne skreślić): 

 

LP IMI Ę I NAZWISKO WIEK 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   

 
 

7. Imię i nazwisko Wykonawcy lub osoby upowaŜnionej : ……………………………………….        
        

                                                                                         (drukowanymi literami)                                                 (podpis ) 
 
 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism. 

 



„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych 
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim” PL0391 

“Health Promotion through Sport – a Complex of Open 
Multi-functional School Playing Fields in the Poznań District” PL 0391 

INFORMACJA DO KARTY GODZIN 

1. W pkt 1 proszę podać miejsce - nazwę szkoły np. ZS Bolechowo. W przypadku szkół składowych, 

poprawny zapis powinien brzmieć: ZS Rokietnica – szkoła w Murowanej Goślinie.  

2. W pkt 2 naleŜy wpisać jeden z poniŜszych: 

Panel I – zajęcia tygodniowe(poniedziałek – piątek) 

Panel II – zajęcia weekendowe(sobota) 

Panel III – zajęcia wakacyjne(poniedziałek – sobota) 

3. W pkt 3 naleŜy wpisać aktualną datę zajęć w formacie: DD.MM.RRRR, np. 03.06.2009 r. 

4. W pkt 4 naleŜy wpisać godziny zajęć w formacie: GG.MM – GG.MM, np. 18.30 – 19.15 

5. W pkt 5 naleŜy podać dyscyplinę zajęć sportowych, np. piłka noŜna chłopców, koszykówka 

dziewcząt, aerobik dla dziewcząt, gry i zabawy itd. (zgodnie z zapisami projektu). 

6. W pkt 6 naleŜy w tabeli wpisać wszystkich uczestników zajęć, podając imię i nazwisko, wiek 

uczestnika, np.: 

LP IMI Ę I NAZWISKO WIEK 
1 Jan Kowalski 14 

 W przypadku gdy w grupie znajdują się uczniowie niepełnosprawni, naleŜy osobno wypisać 
 uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. W przypadku gdy grupa jest „jednorodna” 
 naleŜy  skreślić odpowiedni wyraz w wierszu pkt 6 

7. W pkt 7 naleŜy wpisać duŜymi, drukowanymi literami imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia 

sportowe i złoŜyć podpis po prawej stronie. 

8. W pkt 8 Dyrektor szkoły/placówki własnym podpisem potwierdza zrealizowanie danych zajęć oraz 

przystawia imienną pieczątkę. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły/placówki podpis i 

pieczęć składa osoba zastępująca. 

9. Punkty od 1 do 7 wypełnia nauczyciel/opiekun zajęć sportowych. 

10. KARTĘ GODZIN, opiekun zajęć jest zobowiązany wypełniać przed rozpoczęciem kaŜdej godziny 

zajęć, np.: 

piłka noŜna 2 x 45 min = wypełnione 2 karty: po jednej karcie za 45 minut zajęć. 

11. Opiekun zajęć jest zobowiązany (po zakończeniu zajęć) dostarczyć KARTĘ GODZIN dyrektorowi 

szkoły/placówki (lub osobie wyznaczonej przez dyrektora), jednak nie później niŜ do godz. 15.00 

następnego dnia (przed rozpoczęciem kolejnych zajęć) 

12. Wszystkie KARTY GODZIN w oryginale, po podpisaniu przez dyrektora szkoły/placówki, zostają 

dostarczone przez szkołę/placówkę w cyklu tygodniowym do Wydziału Edukacji Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, w terminie wskazanym przez Wydział Edukacji – kaŜdy poniedziałek, za 

poprzedni tydzień w godzinach 9.00 – 17.00. 

13. KARTY NADGODZIN są sprawdzane i monitorowane w Wydziale Edukacji Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. 

14. Na podstawie KARTY GODZIN zostanie wyliczone wynagrodzenie za zajęcia sportowe. 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism. 


