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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Zamawiający: Gmina Miasto Sierpc 
 
Adres Zamawiającego: ul. Piastowska 11 A 
    09-200 Sierpc 
 tel.: (0-24) 275-86-86 
 fax: (0-24) 275-86-33 
 e-mail: info@sierpc.pl  
                     www.bip.sierpc.pl 
 
II.     Tryb postępowania.  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
nie przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 
11 ust. 8 (powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity stan prawny na dzień 28 
maja 2013 r.).                                   

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 39 w zw. z art. 5 ust 1 Prawa 
zamówień publicznych cyt. ustawy. 

III.    Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych – ilość części 14 
IV.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
V.      Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień  uzupełniających, rozszerzających 
zakresy dla 14 części zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju usług nie przekraczających 50% jego wartości z godnie z art. 67 ust.1 pkt.6 
VI.     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
VII.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
VIII. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
IX. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca wskazuje sam 
w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (zał. nr 8).  
X. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu 
zajęć  dodatkowych w ramach projektu: „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla 
sierpeckich dzieci z klas I-III”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych. 
2. Zamawiający informuje, ze zgodnie z harmonogramem projektu zajęcia będą się odbywały dla 
kilku grup jednocześnie dla poszczególnych części zamówienia, dlatego też wykonawca 
przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia powinien dysponować jednocześnie 
kilkoma osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 
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3. CPV 
80.00.00.00-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80.10.00.00-5 – Usługi szkolnictwa podstawowego 
4. Części zamówienia: 
Część I – Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji – łącznie 90 godzin dla 3 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 
24 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu,3 gr) 
Część II – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – łącznie 
60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Sierpcu, 2gr) 
Część III – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy – łącznie 150 godzin 
dla 5 grup po ok. 4 osoby w każdej (łącznie ok. 20 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 
5gr) 
Część IV – Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – łącznie 60 godzin dla 
2 grup po ok. 5 osoby w każdej (łącznie ok. 10 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 2gr) 
Część V – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – muzyczno-
teatralnie – łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób (łącznie ok. 16 uczniów Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Sierpcu, 2gr) 
Część VI – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – plastycznie – 
łącznie 30 godzin prowadzone w jednej grupie ok. 8 osób (łącznie ok. 8 uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 1gr ) 
Część VII  – Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji – łącznie 90 godzin dla 3 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 
24 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu,3 gr) 
Część VIII  – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 
łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 16 uczniów Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Sierpcu, 2gr) 
Część IX  – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy – łącznie 60 godzin dla 
2 grup po ok. 3 osoby w każdej (łącznie ok. 6 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr) 
Część X – Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – łącznie 60 godzin dla 2 
grup po ok. 5 osoby w każdej (łącznie ok. 10 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr) 
Część XI  – Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych 
lub/i pełnosprawnych – łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osoby w każdej (16 uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr) 
Część XII  – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno–przyrodniczych - łącznie 90 godzin dla 3 grup 
po ok. 6 osób w każdej (18 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 3gr) 
Część XIII  – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – plastyczne - 
łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w 
Sierpcu, 2gr) 
Część XIV  – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – tanecznie - 
łącznie 60 godzin dla 1 grupa po ok. 8 osób w każdej (8 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w 
Sierpcu, 1gr) 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia na daną 
część zamówienia, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
 
XI.  Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy (do każdego 
zadania będzie zawarta umowa) w stosunku do treści oferty: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez 
wykonawcę, jednak muszą być zatwierdzone przez drugą stronę po przedstawieniu projektu 
zmian. 
3. W przypadkach wymienionych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą 
zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej. 
4. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. 
5. Zmiany mogą dotyczyć; 
- zmiany terminu wykonania zajęć  
- zmiany osób/osoby biorącej udział w realizacji zamówienia związana z obiektywną 
niemożnością świadczenia usługi zgodnie z umową, pod warunkiem zapewnienia osób/osoby 
spełniającej warunki SIWZ i uzyskania akceptacji przez zamawiającego  
- siły wyższej, 
-rezygnacja z części zamówienia przez zamawiającego spowodowana rezygnacją 
zamawiającego z udziału w projekcie, 
- zawieszenie przez Zamawiającego wykonanie zamówienia spowodowane zawieszeniem 
realizacji projektu. 
- zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy na daną część zamówienia w 
przypadku braku zrekrutowania zaplanowanej liczby uczestników lub/i braku zgody na zmiany 
do wniosku o dofinansowanie umożliwiające realizację przedmiotu umowy. 
 

XII. Termin wymagany wykonania zamówienia. 
 
Wymagane terminy wykonania zamówienia dla poszczególnych części zostały określone  
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ. 
Rozpoczęcie zajęć – od dnia podpisania niniejszej umowy, zakończenie – nie później niż do 30 
czerwca 2014 r. dla wszystkich części. 
 
XIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny warunków 
wymaganych od wykonawców. 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych; 
1.1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
       jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku. 
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1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;  
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku. 
 
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca, będzie dysponował minimum jedną 
osobą na daną część, na którą Wykonawca składa ofertę, która to osoba powinna posiadać 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć (wskazanych w danej części zamówienia, na którą 
Wykonawca składa ofertę).  

 
Wykaz kwalifikacji niezbędnych do realizacji poszczególnych części zamówienia 
 
Część I – Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji – łącznie 90 godzin dla 3 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie 
ok. 24 os.,3 gr) 
Wykonawca musi dysponować jedną osobą na daną część zamówienia, która musi posiadać. 

a) wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku edukacji wczesnoszkolnej lub/i o kierunku 
nauczania początkowego; 

b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia podyplomowe, kurs   kwalifikacyjny); 
c) kurs specjalistyczny – terapia pedagogiczna 
d) co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze 

odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 
  
Część II – Zaj ęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 
łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 16 os., 2gr) 

a) wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku edukacji wczesnoszkolnej lub/i o kierunku 
nauczani początkowego; 

b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia podyplomowe, kurs   kwalifikacyjny) 
c) co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze 

odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 
 

Część III – Zaj ęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy – łącznie 150 
godzin dla 5 grup po ok. 4 osoby w każdej (łącznie ok. 20 os., 5gr) 

a) wyższe wykształcenie pedagogiczne  
b) kwalifikacje z zakresu logopedii i oligofrenopedagogiki  
c) doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym  

  
Część IV – Zaj ęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – łącznie 60 godzin 
dla 2 grup po ok. 5 osób w każdej (łącznie ok. 10 os., 2gr) 

a) wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku edukacji wczesnoszkolnej lub/i o kierunku 
nauczania początkowego; 

b) przygotowanie pedagogiczne – min. jeden kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki 
korekcyjnej 
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c) co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze 
odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 

  
Część V – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – 
muzyczno-teatralnie – łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób (łącznie ok. 16 os., 2gr) 

a) wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku edukacji wczesnoszkolnej lub/i o kierunku 
nauczania początkowego; 

b) przygotowanie pedagogiczne – min. jedno szkolenie z zakresu zajęć 
muzycznych/teatralnych 

c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze 
odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 

  
Część VI – Zaj ęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – 
plastycznie – łącznie 30 godzin prowadzone w jednej grupie ok. 8 osób  

d) wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku edukacji wczesnoszkolnej lub/i o kierunku 
nauczania początkowego; 

e) przygotowanie pedagogiczne – min. jedno szkolenie z zakresu zajęć plastycznych 
f) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze 

odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 
 

Część VII – Zaj ęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji – łącznie 90 godzin dla 3 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie 
ok. 24 os.,3 gr) 
 

a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna; 
b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia podyplomowe, kurs   kwalifikacyjny); 
c) co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze 

odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 
 
 
Część VIII – Zaj ęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 
łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 16 os., 2gr) 

a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna; 
b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia podyplomowe, kurs   kwalifikacyjny); 
c) co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze 

odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 
 
Część IX – Zaj ęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy – łącznie 60 godzin 
dla 2 grup po ok. 3 osoby w każdej (łącznie ok. 6 os., 2gr) 

a) wyższe wykształcenie pedagogiczne  
b) kwalifikacje z zakresu logopedii i oligofrenopedagogiki  
c) doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym  

 
Część X – Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – łącznie 60 godzin 
dla 2 grup po ok. 5 osoby w każdej (łącznie ok. 10 os., 2gr) 

a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna; 
b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia podyplomowe, kurs   kwalifikacyjny); 
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c) co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze 
odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 

d) Kurs kwalifikacyjny gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 
 
 
Część XI – Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - muzykoterapia dla dzieci 
niepełnosprawnych lub/i pełnosprawnych – łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osoby w 
każdej (16 os., 2gr) 

a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna; 
b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia podyplomowe, kurs   kwalifikacyjny); 
c) co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze 

odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 
 
Część XII – Zaj ęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - 
ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno–przyrodniczych - łącznie 90 godzin dla 3 
grup po ok. 6 osób w każdej (18 os., 3gr) 

a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna; 
b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia podyplomowe, kurs   kwalifikacyjny); 
c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze 

odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 
 

Część XIII – Zaj ęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – 
plastyczne - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (16 os., 2gr) 

a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna; 
b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia podyplomowe, kurs   kwalifikacyjny); 
c) co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze 

odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 
  

Część XIV – Zaj ęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – 
tanecznie - łącznie 60 godzin dla 1 grupa po ok. 8 osób w każdej (8 os., 1gr) 

a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna; 
b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia podyplomowe, kurs   kwalifikacyjny); 
c) co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze 

odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 
 
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobą zdolną do realizacji 
zamówienia, poprzez załączenie do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji tej osoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
(zał. nr 5). 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy 
PZP, polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych), wymaga się wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w ust 1.3 pkt b dotyczącej tych 
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podmiotów. 
1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku. 
 
XIV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

1. Wypełniony formularz oferty załączony do SIWZ - wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ – 
wypełnić oddzielnie dla każdej części. 

2.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający żąda następujących 
oświadczeń  i dokumentów: 

a. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy 
Prawo Zamówień publicznych - wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. 

b. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług  wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6. 

3. W celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
żąda oświadczeń i dokumentów: 

a. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ. 

b.  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa powyżej  -  wg 
wzoru załącznik nr 4 do SIWZ, 

 
4. Do oferty wykonawca załączyć musi również: 

a) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to 
bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo musi mieć formę 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 44 Upzp. -  wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ, 
 

5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2. pkt 5) oraz art. 26 ust. 
2d Upzp; wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej: wg wzoru Zał. Nr 8.  



 

 

8 
 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy ora form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817 z 
2009r) tj. wykonawca winien przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, 

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku złożenia oferty wspólnej: 

1. Wykonawcy  występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako 
przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w 
sprawach związanych  z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być 
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych wykonawców lub ich 
uprawnionych przedstawicieli. 

2. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum 
lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy  i 
spełniać następujące wymagania: 

a. dokument o którym mowa w ust. 1 działu XIV SIWZ składają wszyscy partnerzy wspólnie 
(na jednym formularzu) lub wszyscy partnerzy oddzielnie lub lider w imieniu wszystkich; 

b. dokument, o którym mowa w ust. 2 działu XIV SIWZ składają wszyscy partnerzy 
oddzielnie lub lider w imieniu wszystkich na jednym formularzu. 

c. każdy z partnerów musi oddzielnie złożyć dokument wymieniony w ust. 3 niniejszego 
działu SIWZ; 

 
XV. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

2. Zgodnie z art.27 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, 
e-mailem lub pisemnie w języku polskim. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany 
przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
wykonawcy z treścią pisma. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Gmina Miasto Sierpc  ul. Piastowska 11 A, 09-200 Sierpc; tel.: (024) 275-86-86; fax: 
(024) 275-86-33; e-mail: info@sierpc.pl 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
a) w zakresie przedmiotu zamówienia Mariusz Urbański, m.urbański@sierpc.pl  



 

 

9 
 

b) w zakresie spraw formalnych Radosław Goszczycki, r.goszczycki@um.sierpc.pl 
 
XVI. Wymagania dotyczące wadium – zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XVII.   Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

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

 
XVIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na 
piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania  i odpowiedzi wszystkim uczestnikom 
postępowania oraz umieści taka informację na stronie internetowej http://bip.sierpc.pl/ pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie zamawiającego. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 
 

XIX.  Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

1. Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone: 
a) w języku polskim; 
b) pismem maszynowym, komputerowym lub inna trwałą i czytelną techniką; 
c) w formie zeszytu, trwale spięta z ponumerowanymi kartkami. 

2. Wykonawcy przedstawiają ofertę , której treść musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z 
ustawą  „Prawo zamówień publicznych”. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Jeżeli Wykonawca przedłoży 
więcej niż jedną ofertę na daną część, wówczas jego oferty zostaną odrzucone na podstawie 
np. 89 ust 1 pkt 1 ustawy. 

4. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez wykonawcę. 
Oznacza to, że muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze 
lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Upoważnienie 
musi być dołączone do oferty (np. .pełnomocnictwo, zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wypis z KRS) o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych do oferty przez wykonawcę. 

5. Przez poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane 
przez wykonawcę oraz opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie 
przedkładanego dokumentu z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw. 
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6. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

7. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnice Jego przedsiębiorstwa. 
Jednak winien to w ofercie wyraźnie zaznaczyć. Nie wolno zastrzec informacji dotyczących 
nazwy firmy, adresu, ceny, terminów wykonania zamówienia, warunków płatności. 
 

XX. Uprawnienia do zmiany lub wycofania oferty 
 

1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie  o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została  złożona po terminie.  
 
XXI. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert. 
 

1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i 
dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub 
dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
zamawiającego. 

2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Zamawiający poprawia w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty zaakceptowanych przez Wykonawcę zgodnie z art. 87 ust.2 pkt.3. 

 
XXII. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Ofertę należy umieścić w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w 
następujący sposób: 
 

Nazwa Wykonawcy i jego adres:                             
                                                                                    Gmina Miasto Sierpc 
                                                                                    ul. Piastowska 11 A                                                           
                                                                                    sekretariat zamawiającego– pok 12. 
                                                                                  
                                                                   OFERTA 
Dot. Przetargu nieograniczonego na usługę świadczenia usług edukacyjnych w 
projekcie pn: ”Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas 
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I-III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego – PO KL – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 
jakości usług edukacyjnych. 
 
                                        CZĘŚĆ Nr …………. 

Nie otwierać przed dniem: 4 października 2013r.do godz. 10.15 
 
 

2. Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za 
pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie zamawiającego – Gmina Miasto Sierpc ul. 
Piastowska 11 A, 09-200 Sierpc, sekretariat zamawiającego pok. 12 w terminie do dnia 4 
października 2013r do godz. 10.00. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki/oferty na czas oraz 
za otwarcie oferty nienależycie oznakowanej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Sierpcu  

ul. Piastowska 11 A, 09-200 Sierpc, pok. 12,  4 października 2013r.do godz. 10.15. 
5. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy 

otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego 
pisemny wniosek. 

6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, podczas której; 
bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, podczas otwarcia ofert zamawiający poda  
nazwy (firm) oraz adresy wykonawców a także informację dotyczącą ceny, terminu 
wykonania zamówienia i  warunków płatności, 

 
XXIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Wykonawca  oblicza cenę oferty biorąc pod uwagę zakres i rodzaj usług w zakresie danej 
części zamówienia, na którą składa ofertę. Cenę wylicza na podstawie zapisów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

2. Cena oferty dla każdej części zamówienia jest ceną brutto. Cena oferty zostanie wyliczona 
przez wykonawcę i podana w formularzu ofertowym  w złotych polskich 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena oferty określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym  ma charakter stały 
i jest obowiązująca przez cały okres realizacji umowy. 

4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, a w szczególności poszczególnych 
pozycji  mających wpływ na wysokość ceny. 

 
XXIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
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1. Przy wyborze oferty na każdą część zamówienia Zamawiający  dokona wyboru oferty 
według następujących kryteriów: 

 
Cena – 100% 

 
2. Kryterium „Cena” wartość punktowa zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem 

 

C=   x 100% 
3. W każdej części za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość 

punktów. 
 
XXV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 
o  wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części postępowania, podając nazwę (firmę), 
siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Zamawiający zamieści informacje z pkt 1 na stronie internetowej http://bip.sierpc.pl/  oraz w 
swojej siedzibie.  

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako    najkorzystniejsza, 
uchylać się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzić 
będą przesłanki o których mowa w np. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia  – zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy, który część zamówienia do wykonania 
powierzy podwykonawcy – zamawiający może żądać przedłożenia umowy o współpracy. 

6. Umowa zawarta będzie w siedzibie Zamawiającego. 
7. W przypadku Wykonawców, którzy będą osobami fizycznymi będą zobowiązani dostarczyć 

informacje o statusie zatrudnienia. 
 

XXVI.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXVII. Warunki i ustalenia jakie będą wprowadzone do umowy. 

1. Umowa na każdą część zajęć będzie określać w szczególności: 
• Nazwę i zakres zajęć;  
• Miejsce i termin realizacji zajęć; 
• Liczbę uczestników zajęć; 
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2. Umowa będzie określać zobowiązanie Wykonawcy do przeprowadzenia zajęć (części od 1 
do 14) 
3. Umowa będzie określać także zobowiązanie Wykonawcy do prowadzenia dokumentacji 
przebiegu zajęć stanowiącej: 

 
• wpisy w dzienniku zajęć; tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin;  
• listy obecności uczniów; 
• wypełnione karty pracy przez prowadzących zajęcia; 
• przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z ofertą; 
• przygotowanie szczegółowego programu zajęć oraz przedłożenie go w ciągu 7 dni od 
dnia podpisania umowy; 
• przedstawienie koordynatorowi projektu harmonogramu zajęć; 
• informowanie koordynatorowi projektu o wszelkich zmianach w harmonogramie 
zajęć; 
• prowadzenie list obecności oraz przekazywanie ich do koordynatora projektu; 
• pisemne zawiadamianie koordynatorowi projektu o drugiej nieusprawiedliwionej 
nieobecności uczestnika zajęć; 
•  zapewnienia warunków przeprowadzenia zajęć edukacyjnych – teoretycznych 
i praktycznych  zgodnie z przepisami bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz p.poż.; 
• do ochrony danych osobowych uczestników zajęć edukacyjnych; 
• umożliwienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz innym 
przedstawicielom jednostek upoważnionych do kontroli w trakcie trwania zajęć oraz po ich 
zakończeniu  w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów umowy; 
• umieszczenia logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logo Unii Europejskiej 
na wszystkich dokumentach dotyczących realizacji zajęć. 
• przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
3. Warunki płatności: 

a)  tytułem płatności Gmina Miasto Sierpc zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy  kwotę wg 
stawek przedstawionych w ofercie Wykonawcy za każdą zrealizowaną część.  
b)  warunkiem płatności będzie otrzymanie przez Zamawiającego: 

• nie rzadziej niż raz na kwartał rozliczenie godzin zrealizowanych na zajęciach, 
 

XXVIII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 
W postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Prawa zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. Zm). 
 
Sierpc, dnia 23 września 2013r 
                       

Zatwierdzam 

Zastępca Burmistrza m. Sierpca 
-//- 

Zbigniew Leszczyński 
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Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1; 
2. Formularz oferty – załącznik nr 2; 
3. Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust 1 ustawy – załącznik nr 3; 
4. Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ustawy – załącznik nr 4; 
5. Zobowiązanie do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 5 
6. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik 
nr 6; 
7. Podwykonawcy – załącznik nr 7. 
8. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24  
ust. 2 pkt 5), art. 26 ust. 2d Upzp – załącznik nr 8.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Część I – Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji – łącznie 90 godzin dla 3 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 
24 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu,3 gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu, ul. Płocka 38 a, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 30 godz. 

2014r. – 60 godz. 
Łącznie 90 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstwowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
Część II – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – łącznie 
60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Sierpcu, 2gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu, ul. Płocka 38 a, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 20 godz. 

2014r. – 40 godz. 
Łącznie 60 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstwowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
Część III – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy – łącznie 150 godzin 
dla 5 grup po ok. 4 osoby w każdej (łącznie ok. 20 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 
5gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu, ul. Płocka 38 a, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 50 godz. 

2014r. – 100 godz. 
Łącznie 150 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstawowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
Część IV – Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – łącznie 60 godzin dla 
2 grup po ok. 5 osoby w każdej (łącznie ok. 10 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 2gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu, ul. Płocka 38 a, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 20 godz. 

2014r. – 40 godz. 
Łącznie 60 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstawowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
Część V – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – muzyczno-
teatralnie – łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób (łącznie ok. 16 uczniów Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Sierpcu, 2gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu, ul. Płocka 38 a, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 20 godz. 

2014r. – 40 godz. 
Łącznie 60 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstawowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
Część VI – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – plastycznie – 
łącznie 30 godzin prowadzone w jednej grupie ok. 8 osób (łącznie ok. 8 uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 1gr ) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu, ul. Płocka 38 a, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 10 godz. 

2014r. – 20 godz. 
Łącznie 30 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstawowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
Część VII – Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji – łącznie 90 godzin dla 3 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 
24 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu,3 gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 30 godz. 

2014r. – 60 godz. 
Łącznie 90 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstawowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
Część VIII – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 
łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 16 uczniów Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Sierpcu, 2gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 20 godz. 

2014r. – 40 godz. 
Łącznie 60 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstawowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 
 

Część IX  – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy – łącznie 60 godzin dla 
2 grup po ok. 3 osoby w każdej (łącznie ok. 6 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 20 godz. 

2014r. – 40 godz. 
Łącznie 60 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstawowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
Część X – Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – łącznie 60 godzin dla 2 
grup po ok. 5 osoby w każdej (łącznie ok. 10 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 20 godz. 

2014r. – 40 godz. 
Łącznie 60 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstawowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
Część XI  – Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych 
lub/i pełnosprawnych – łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osoby w każdej (16 uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 20 godz. 

2014r. – 40 godz. 
Łącznie 60 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstawowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
Część XII  – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno–przyrodniczych - łącznie 90 godzin dla 3 grup 
po ok. 6 osób w każdej (18 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 3gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 30 godz. 

2014r. – 60 godz. 
Łącznie 90 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstawowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
Część XIII  – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – plastyczne - 
łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w 
Sierpcu, 2gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 20 godz. 

2014r. – 40 godz. 
Łącznie 60 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstawowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 
Część XIV  – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – tanecznie - 
łącznie 60 godzin dla 1 grupa po ok. 8 osób w każdej (8 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w 
Sierpcu, 1gr) 
 

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09-200 Sierpc 
2. Termin realizacji: od października 2013r. do 30 czerwca 2014r.   
3. Czas trwania zajęć edukacyjnych:     2013r. – 20 godz. 

2014r. – 40 godz. 
Łącznie 60 godzin lekcyjnych. Godzina liczy 45 minut. 

4. Realizacja zajęć – w dni robocze po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych  
5. Zamawiający zabezpiecza salę dydaktyczną oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. 
6. Wymagania dla Wykonawcy: 

a) Świadczenie usługi prowadzenia zajęć w terminach i godzinach ustalonych z 
koordynatorem projektu, z wyłączeniem niedziel i świąt. W przypadku choroby, 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia 
losowego – harmonogram zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem 
projektu, może zostać zmieniony, 

b) Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem nauczania, wykorzystując przy 
tym aktywne metody nauczania, 

c) Odpowiednie dokumentowanie przebiegu zajęć: prowadzenie dziennika zajęć, listy 
obecności uczestników zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych oraz 
papierniczo – piśmienniczych. Wzór list obecności oraz list odbioru materiałów 
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zajęć, 

d) Przekazywanie materiałów powstałych w trakcie realizacji zadania, niezwłocznie po 
jego zakończeniu koordynatorowi projektu, 

e) Gdy zaistnieje przypadek rezygnacji uczestnika (ucznia, którego rodzic wyraził 
pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach) z zajęć, przekazanie niezwłocznie tej 
informacji koordynatorowi projektu, 

f) Na bieżąco informowanie koordynatora projektu o nieobecnościach uczestników na 
zajęciach, 

g) Sprawowanie właściwej opieki nad uczestnikami i dbałość o ich bezpieczeństwo, 
h) Dbałość za powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za salę 

lekcyjną, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz materiały dydaktyczne, 
i) W przypadku odwołania zajęć Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

koordynatora projektu i ustalić przeprowadzenie ich w innym terminie, 
j) Wykonywanie wytycznych i poleceń koordynatorowi projektu, 
k) Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz dyrekcji i 

pracowników szkół podstawowych odpowiedzialnych za realizację zajęć w danej 
szkole, 

l) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz w przypadku zaangażowania w 
pracę w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS składanie 
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miesięcznych informacji do Koordynatora projektu o wymiarze pracy we wszystkich 
projektach finansowanych w ramach NSRO. 

m) przygotowania i przekazanie danych do raportu z przeprowadzonych zajęć 
obejmującego wykonanie pomiarów ewaluacyjnych. 

 



 

 

30 
 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ.  

 
 
Miejscowość,  data 
 
…………………………….. 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
(wypełnić oddzielnie dla każdej części) 

 
 

Nazwa wykonawcy 

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

Adres*......................................... 

Tel*: ............................................ 

Fax*: …………………………… 

e-mail*: ………………………… 

 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o numerach 391884-2013  

z dn. 24.09.2013, którego przedmiotem jest: 
 
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć  dodatkowych w ramach 

projektu: „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III”  

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 

PO KL – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 Składam ofertę na 

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

…………………………………………………………………………..: - tj. Część ..... 
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Oferuj ę/Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia 
Za cenę jednostkową brutto za 1 godzinę zajęć (1 godz. = 45 minut): …………………..… 
PLN 
Słownie: …………………………………………………………………….. 

 
Cena łączna brutto: …………………..… PLN 
Słownie: …………………………………………………………………….. 

 
Cena łączna brutto obejmie cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części opisany w SIWZ.  

� Oświadczam/y, że zapoznałem/am się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz 
załącznikami. 

� Oświadczam/y, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

� Oświadczam/y, że w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią naszej oferty z 
treścią SIWZ, wolą naszą jest wykonanie zamówienia zgodnie  Opisem Przedmiotu 
Zamówienia. 

� W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej zniniejszą 
ofertą, na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

�  
 
 
 
 

                                                                                          
..................................................                                                ....................................................................   
      ( Miejscowość i data )                                              podpis osoby uprawnionej do składania    
                                                                                                   oświadczeń woli 
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Załącznik nr 3 do SIWZ. 

Oświadczenie* 

z art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w 
trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych 
polegających na prowadzeniu zajęć  dodatkowych w ramach projektu: „Indywidualizacja nauczania 
kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III”   współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL – Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
 
Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie ) niżej podpisany  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………. 
                                                                          Firma (nazwa lub imię i nazwisko) oraz adres Wykonawcy  
 
 …………………………………………………………………………………………………..  
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm) WYKONAWCA: 
 
Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  
nakładają obowiązek ich posiadania; 

• posiada wiedzę i doświadczenie; 
• dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
• do wykonania zamówienia; 
• spełnia warunki dotyczące sytuacji  ekonomicznej i finansowej. 

 
                                                                                          
..................................................                                                        ....................................................................  
     ( Miejscowość i data )                                                              (Podpisy osób wskazanych  w dokumencie   
              uprawniającym do występowania w obrocie 
                           prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*w przypadku ofert wspólnych – każdy z wykonawców składa oświadczenie 
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Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
o braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 
29.01.2004r. (Dz. U. z 2010r., Nr  113, poz. 759 z późn. zmianami); 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w 
trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych 
polegających na prowadzeniu zajęć  dodatkowych w ramach projektu: „Indywidualizacja nauczania 
kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III”   współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL – Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
 
Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie ) niżej podpisany  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Działając w imieniu i na rzecz 
………………………………………………………………………………………… 
                                                                          Firma (nazwa lub imię i nazwisko) oraz adres Wykonawcy  
 
 …………………………………………………………………………………………  
oświadczam, że: 
Nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. 
Prawa Zamówień Publicznych. 
 
                                                                                          
..................................................                                                        ....................................................................  
     ( Miejscowość i data )                                                              (Podpisy osób wskazanych  w dokumencie   
              uprawniającym do występowania w obrocie 
                           prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 
 
 
 
 
 
*w przypadku ofert wspólnych – każdy z wykonawców składa oświadczenie 
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Załącznik nr 5 do SIWZ. 
DOTYCZY/NIE DOTYCZY 
 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
(dane Firmy udostępniającej ) 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 
(wypełnić oddzielnie dla każdej części zamówienia) 
 
 
Zobowiązujemy się do udostępnienia osoby/osób* zdolnych do wykonania zamówienia 
wymienionej/wymienionych* w pkt.: ______________________ w załączniku nr 6 Firmie: 
 
 
______________________________________________________________________ 
/Nazwa (firma) Wykonawcy składającego ofertę/ 
 
 
 _____________________________________________________________________ 
/adres Wykonawcy składającego ofertę/ 
 
 
 
 
 
..................................................                                                        ....................................................................  
     ( Miejscowość i data )                                                              (Podpisy osób wskazanych  w dokumencie   
              uprawniającym do występowania w obrocie 
                           prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

(Wypełnić oddzielnie dla każdej części) 
           Część …………. 
 
Lp. 

Imi ę i 
nazwisko 

Kwalifikacje oraz 
wykształcenie zawodowe 

Doświadczenie zawodowe 

Informacja o 
podstawie 

do dysponowania 
osobą 

1     

2     

Oświadczam, że wymienione osoby spełniają warunki udziału w postępowaniu, posiadają 
wymagane uprawnienia  niezbędne do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych. 

 
UWAGA: W przypadku wskazania osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, do oferty 
należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotów do oddania do dyspozycji 
osoby/osób zdolnej do wykonania zamówienia. 
 
..................................................                                                        ....................................................................  
     ( Miejscowość i data )                                                              (Podpisy osób wskazanych  w dokumencie   
              uprawniającym do występowania w obrocie 
                           prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 
 
 

 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do SIWZ. 
DOTYCZY/ NIE DOTYCZY 

 
........................ dnia.....................….. 

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

PODWYKONAWCY 

(wypełnić oddzielnie dla każdej części) 

 

 

Lp. 

 

Nazwa powierzonej części zamówienia podwykonawcy 

 

1.  

2.  

3.  

 

 
..................................................                                                           ....................................................................  
     ( Miejscowość i data )                                                              (Podpisy osób wskazanych w dokumencie   
              uprawniającym do występowania w obrocie 
                           prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 
 
 

 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do SIWZ. 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 

 
Wykonawca: 

lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Telefon, e-mail i faks 
    

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi. zmianami.), to jest: 

1) nie wyrządziliśmy szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostaliśmy zobowiązani 
do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości 
realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem niniejszego postępowania; 

1a) zamawiający ogłaszający niniejsze postępowanie nie rozwiązał albo wypowiedział umowy w sprawie zamówienia 
publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 
ponosiliśmy odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 
okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 
najmniej 5% wartości umowy; 

2) w stosunku do nas nie otwarto likwidacji lub ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji gdy po ogłoszeniu 
upadłości zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego; 

3) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

5) nie jesteśmy spółką jawną których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

6) nie jesteśmy spółką partnerską, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) nie jesteśmy spółką komandytową ani spółką komandytowo-akcyjną, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
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mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8) nie jesteśmy osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku; 

11) nie jesteśmy spółka jawna, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą 
prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka 
organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku. 

 
.................................., dnia ....................  

....................................................... 
(podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
 



 
 

 
Projekt „Sierpeccy badacze” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013 

 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 
ust. 2 pkt 5), art. 26 ust. 2d Upzp 

 
Wykonawca: 

lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Telefon, e-mail i faks 
    

 
Składamy informację o tym, że nie należymy do grupy kapitałowej / 
Przedstawiamy listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, której jesteśmy 
członkiem:1  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Jednocześnie oświadczamy, że istniejące między ww. podmiotami powiązania nie 
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, co wykazujemy poniżej: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 (domyślnie formularz przygotowano dla podmiotów nienale żących do grup kapitałowych ) 
 

                                                 
1 
 
 
  niepotrzebne skreślić 
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.................................., dnia ....................  
...................................................

.... 
(podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 


