
 

 



UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE ZASTOSOWANIA TRYBU UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA 

 

Uzasadnienie prawne: art. 10 ust. 1 wz. z art. 5 ust. 1 i 2 w połączeniu z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: z tej racji, że usługa stanowiąca przedmiot zamówienia jest usługą 
niepriorytetową – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. ws. wykazu 
usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (załącznik nr 2 Rozporządzenia, nr kategorii 
24 – usługi edukacyjne i szkoleniowe), ustawa wyłącza stosowanie w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia, gdzie przedmiotem zamówienia są usługi tego typu, przepisów ustawy dotyczących  
m. in. terminów składania ofert, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie 
właściwości Wykonawcy. Ponadto Zamawiający w jednym zamówieniu ujął podobne rodzajowo 
usługi nie chcąc dzielić zamówienia w sposób który mógłby godzić w literę ustawy z art. 32 ust 2 
oraz mając na uwadze fakt, że usługi te znajdują się w jednej grupie zadań we wniosku  
o dofinansowanie ww. Projektu – „szczegółowy budżet projektu, zadanie nr 4: Przeprowadzenie 
dodatkowych zajęć edukacyjnych”.   

Zamawiający, stosuje dla postępowania przetargowego przepisy właściwe dla usług 
niepriorytetowych; pojawiające się w przedmiocie zamówienia dostawy służą wykonaniu usługi, a 
ich udział wartościowy w zamówieniu jest nieporównywalnie mniejszy od usług edukacyjnych; 
stąd powołując się na art. 5 ust. 2 ustawy Pzp, mając na względzie ust. 3 tegoż art., Zamawiający 
stosuje przepisy właściwe dla usług edukacyjnych (niepriorytetowych). 

  

Instrukcja dla Wykonawców – rozdział A – …– …  
Opis przedmiotu zamówienia – rozdział B – … –… 
Wzór umowy – …– … 
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Rozdział A 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą lub ustawą 
Pzp) oraz  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 tejże ustawy. 
 
1.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę sporządzoną 
według załączonego wzoru wraz z wypełnionymi następującymi formularzami i 
oświadczeniami: 

1.1.1) informacje ogólne o wykonawcy – Formularz Nr 1 i 1a, 
1.1.2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – Formularz Nr 2, 
1.1.3) propozycje ewentualnego podzlecenia elementów usług – Formularz Nr 3 , 
1.1.4) oświadczenie o znajomości zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE, 
1.1.5) oświadczenie woli osób przewidzianych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z 

ramienia Wykonawcy potwierdzające, że posiadają one wyższe wykształcenie 
kierunkowe (wykształcenie wyższe kierunkowe kadry dydaktycznej jest warunkiem 
udziału i tylko one jest punktowane) – 4 pkt, 

1.1.6) oświadczenie woli Wykonawcy potwierdzające Jego doświadczenie w zakresie 
realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym ze środków EFS; 
przed (ewentualnym) podpisaniem umowy należy przedłożyć Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające stan faktyczny ze stanem prawnym – max 12 pkt, 

1.1.7) oświadczenie woli Wykonawcy potwierdzające Jego doświadczenie w świadczeniu 
usług edukacyjnych w zakresie edukacji przedszkolnej; przed (ewentualnym) 
podpisaniem umowy należy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
stan faktyczny ze stanem prawnym – max 18 pkt, 

1.1.8) oświadczenie woli osób przewidzianych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z 
ramienia Wykonawcy potwierdzające, że odbyły One przeszkolenie w zakresie 
prowadzenia zajęć z języka angielskiego/zajęć tanecznych/gimnastyki 
kompensacyjno-korekcyjnej/logorytmiki, uprawdopodobniające że Wykonawca daje 
rękojmię należytego wykonania przedmioty zamówienia, tj. prowadzenia zajęć 
edukacyjnych z przedszkolakami (np. certyfikat, zaświadczenie od podmiotu 
przeprowadzającego przeszkolenie, szkolenie, kurs lub równoważne zajęcia w tym 
zakresie, zwłaszcza podmioty realizujące projekty europejskie, ze szczególnym 
uwzględnieniem EFS); przed (ewentualnym) podpisaniem umowy należy przedłożyć 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające stan faktyczny ze stanem prawnym – 8 
pkt, 

1.1.9) oświadczenie woli Wykonawcy (również osób przewidzianych do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych z ramienia Wykonawcy, jeśli osoby te dysponują potwierdzeniem o 
odbyciu tego typu przeszkolenia) potwierdzające, że odbył On (Oni) przeszkolenie w 
zakresie równości szans – zasada równości szans kobiet i mężczyzn (np. certyfikat, 
zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego przeszkolenie, szkolenie, kurs lub 
równoważne zajęcia w tym zakresie); przed (ewentualnym) podpisaniem umowy 
należy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające stan faktyczny ze 
stanem prawnym – 8 pkt, 

1.1.10) wykaz osób przewidzianych do bezpośredniego prowadzenia zajęć edukacyjnych z 
ramienia Wykonawcy – wykaz WYKŁADOWCÓW – Formularz Nr 5 ; 

 
– w przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu na jego żądanie, przed podpisaniem umowy, przez Wykonawcę 
którego oferta została wybrana najkorzystniejszą, dokumentów potwierdzających zgodność stanu faktycznego z 
oświadczeń woli (pkt. 1.1.6 – 1.1.9) ze stanem prawnym, Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 
93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 



  

 
1.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy jest zobowiązany 
złożyć: 

1.2.1) oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia – Formularz Nr 4, 
1.2.2) aktualny odpis 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 
pkt 2 ustawy Pzp. 

 
1.3 Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą 

musiały spełniać następujące wymagania:  

1.3.1) oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie 1.2 dotyczące 
każdego partnera konsorcjum, 

1.3.2) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów, 
1.3.3) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, 
1.3.4) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony  

do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo 
reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do 
oferty), 

1.3.5) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy  
w całości przez lidera konsorcjum lub od wszystkich partnerów łącznie lub od 
każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.  

1.4 Warunki wymagane od Wykonawców.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymagania ustalone na ich podstawie w formularzach  
oraz dostarczą oświadczenia z pkt 1.1 (dokumentów potwierdzających prawdziwość 
oświadczeń Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy): 

1.4.1) posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia, 
1.4.2) posiadają wiedzę i doświadczenie 

• Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże się 
spełnianiem warunków z pkt. 1.1.6, 1.1.7 rozdziału A SIWZ, tj. załączy do oferty 
zgodne ze stanem faktycznym oświadczenia woli na dowód spełniania tychże 
warunków, 

1.4.3) dysponują (odpowiednim) potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 

• Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże się 
spełnianiem warunków z pkt. 1.1.5, 1.1.8, 1.1.9 rozdziału A SIWZ, tj. załączy do 
oferty zgodne ze stanem faktycznym oświadczenia woli na dowód spełniania tychże 
warunków, 

1.4.4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej (umożliwiającej realizację 
przedmiotowego zamówienia); 

– oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 
 
1.5 Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),  Zamawiający będzie oceniał każdego 
Wykonawcę w zakresie spełniania warunków dotyczących statusu prawnego (pkt. 1.2.2), 
natomiast warunki materialne w zakresie zdolności ekonomicznej, finansowej oraz technicznej 



będą oceniane poprzez spełnianie warunku w całości przynajmniej przez jednego  z 
konsorcjantów. 

 
1.6 Jedna oferta  

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. 
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że 
wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.  

1.7 Koszty udziału w przetargu.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.  

2. Dokumenty przetargowe  
 
2.1. Zawartość dokumentów przetargowych  

Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w skład której wchodzą:  

2.1.1)  Rozdział A – instrukcja dla Wykonawców wraz z wzorem oferty i formularzami,  
2.1.2)  Rozdział B – opis przedmiotu zamówienia,  
2.1.3)  Projekt umowy. 

 
2.2 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposób porozumiewania 

się i udzielania wyjaśnień. 

2.2.1) Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 
związanych z procedurą o udzielenie zamówienia publicznego jest – Kamil 
Krawczyk – pracownik właściwy ds. zamówień publicznych, pok. 5, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 7.30 do 15.30 , 

2.2.2) wszystkie dokumenty oraz informacje należy przekazywać pisemnie. Zamawiający 
dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji za pomocą faxu 34 3177067,  
jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie. 

 

2.3 Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
2.3.1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianą, 
która stanie się częścią specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli jest ona 
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją na stronie (zgodnie  
z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp), 

2.3.2) zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców, 
2.3.3) jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 
Wykonawców, którym przekazano specyfikację, a jeżeli jest ona udostępniona na 
stronie internetowej, zamieszcza ją na tej stronie (zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy 
Pzp). 

 
3. Przygotowanie Ofert  
 
3.1 Język ofert  

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 
ust. 2 ustawy Pzp).  

3.2. Dokumenty składające się na Ofertę 
Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:  



3.2.1) formularz oferty  sporządzony wg załączonego wzoru,  
3.2.2) formularze, oświadczenia (dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń 

woli przedstawione będą do wglądu, na żądanie Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy na jego wyraźne żądanie) dotyczące informacji o spełnieniu 
warunków udziału zgodnie z pkt 1.1, 1.2. 

 
3.3. Ceny ofertowe  

3.3.1) Umowa będzie zawarta na całość usług określonych w rozdziale B SIWZ. 
3.3.2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje opisane w rozdziale  

B SIWZ, 
3.3.3) w całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie 

podatki, wszelkie usługi (transport) i inne należności płatne przez Wykonawcę, 
według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania, 

3.3.4) cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie będą podczas 
wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w 
treści umowy. 

 
3.4. Waluty oferty  

3.4.1)   Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez Wykonawcę w całości w 
walucie polskiej.  

 
3.5. Termin związania ofertą 

3.5.1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 ustawy 
Pzp), 

3.5.2)  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
3.6. Oferty wariantowe i oferty częściowe  

3.6.1) Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach 
przetargowych, 

3.6.2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane, 

3.6.3)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.  

3.7. Forma i podpisanie oferty  
3.7.1) Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę zgodnie  

z załączonym wzorem oferty wraz z załącznikami, 
3.7.2) Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym 

atramentem oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej 
podpisywania. Wszystkie strony oferty, na których zostały dokonane poprawki 
powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Zaleca się aby 
wszystkie strony zawierające informacje były ponumerowane oraz podpisane przez 
osobę upoważnioną i opieczętowane pieczęcią firmową, 

3.7.3) Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z 
instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów 
popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być 
parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.  

4. Składanie ofert  

4.1. Oznaczenie ofert  
4.1.1) Oferta będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt. 4.2.1, opisana 

w następujący sposób Oferta przetargowa na przetarg nieograniczony  



na świadczeniu usługi organizacji i przeprowadzenia dodatkowych zajęć 
edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w projekcie pn. Przedszkola Marzeń w 
gminie Popów, realizowanego na terenie gminy Popów i współfinansowanego 
przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zewnętrznie 
opatrzona ostrzeżeniem, aby nie otwierać jej przed określoną poniżej godziną i datą 
otwarcia ofert,  

4.1.2) oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się  
z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator, w postaci 
pieczęci firmy.  

4.2. Termin składania ofert  
4.2.1) Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres Urząd Gminy Popów, Zawady 

ul. Częstochowska6, 42-110 Popów nie później niż o godzinie 11.30 
 
w 29.09.2010 

– kancelaria pok. 12, 
4.2.2) Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie  

z punktem 2.3.3. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego  
i Wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, 
odnoszą się do nowego terminu składania ofert.  

4.3. Oferty złożone po terminie  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która 
została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub 
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp, 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

4.4. Zmiana lub wycofanie ofert  
4.4.1) Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego 

zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie 
4.2, 

4.4.2) zawiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie  
z postanowieniami punktów 3.7 i 4.1, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona 
odpowiednio określeniami „ZMIANA ” lub „WYCOFANIE”. 

4.4.3) Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert. 
 

4.5. Termin realizacji umowy – zgodnie z rozdziałem B SIWZ  
 
5. Otwarcie ofert i ich ocena  

 
5.1. Otwarcie ofert  

5.1.1)  Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym zgodnie z pkt. 4.2.1 upływa 
termin ich złożenia. Otwarcie ofert jest jawne.  

           Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.09.2010 , o godz. 12.00 w siedzibie 
Zamawiającego - (pok. 10), 

5.1.2) oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie  
z punktem 4.4.1 nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy,  

5.1.3) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

5.1.4)  nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie 
modyfikacje, terminy Wykonania zamówienia oraz warunki płatności, zostaną 
ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia, 

5.1.5) Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje zgodnie  
z punktem 5.1.4 oraz art. 96 ustawy Pzp.  

 



5.2. Jawność postępowania  
5.2.1) Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania 

ofert, dotyczące wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia 
nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty), 

5.2.2) oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje 
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępnione.  

5.3. Wyjaśnianie ofert i kontakty z Zamawiającym  
5.3.1)  Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować 

się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności,  
5.3.2) Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać  

od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba  
o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności 
postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym  
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty,  

5.3.3) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy Pzp). 

5.4. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami  
5.4.1)  Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy  

w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone  
w punkcie 1.4, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna  
z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych. 

5.4.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wg formuły „ spełnia – nie spełnia”. 

5.4.2  Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie  
art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp uznaje się za odrzuconą. 

5.4.3   Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się  
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
5.5. Waluta stosowana przy ocenie ofert  

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny ofertowej w walucie innej niż ZŁ .  

5.6. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty  
5.6.1)  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, 

zgodnie z punktem 5.4, 
5.6.2) oceniając oferty Zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów,  

o których mowa w punkcie 5.3.3, 



5.6.3) oferty będą oceniane (art. 91 ustawy Pzp) wg następującego kryterium ustalonego  
wg ważności z określeniem  znaczenia tj. procentowego udziału w  ocenie. 

 
Kryterium ceny:  
1) Ocena punktowa: 0-50 pkt. 
2) Ocena punktowa dla kryterium ceny zostanie ustalona wg wzoru: 

 
               C min 

C =              x 100 pkt. x 50% 
          C b 

 

Gdzie:  C min – cena minimalna w zbiorze ofert (brutto, tj. z  VAT). 
               C b – cena oferty badanej. 
               C – ilość punktów uzyskana za kryterium ceny. 
 

Kryterium oceny dla ceny: 
– najniższa cena (do uzyskania maksymalnie 50 pkt). 
 

Kryterium do świadczenia:  
1) Ocena punktowa: 0-30 pkt. 
2) Ocena punktowa dla kryterium do świadczenie zostanie ustalona wg wzoru: 

 
               D b 

D =              x 100 pkt. x 30% 
          D max 

 
Gdzie:  D max – doświadczenie Wykonawcy, które zostało najwyżej ocenione 

               D b – doświadczenie Wykonawcy, którego oferta zostaje poddana badaniu. 
               D – ilość punktów uzyskana za kryterium doświadczenie. 
 

Kryterium oceny dla doświadczenia: 
– doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym ze 
środków EFS (1 rok doświadczenie to 3 pkt; maksymalnie można uzyskać 12 pkt – na etapie 
postępowania ws. wyłonienia oferty najkorzystniejszej obowiązują oświadczenia, przed 
podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać potwierdzenia prawdziwości oświadczenia 
stosownym dokumentem);  Wyjaśnienie: do oferty Wykonawca załącza oświadczenie, że 
realizował lub współrealizował projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, z 
tym że Zamawiający nie żąda aby Wykonawca był głównym ich realizatorem – Beneficjentem; 
wystarczy aby wykazał, że brał udział w poszczególnych etapach konkretnego przedsięwzięcia w 
ramach szeroko pojętej kooperacji z podmiotem bezpośrednio realizującym projekt o którym 
mowa w pkt 1.1.6 Rozdział A SIWZ, a okres takiego współdziałania zostanie poddany ocenie jw.; 
przy czym dla oceny spełniania warunku nieistotny jest rodzaj stosunku prawnego łączący 
kooperantów, ale czas jego trwania z którego wynikać będzie doświadczenie Wykonawcy); 
– doświadczenie w świadczeniu usług edukacyjnych w zakresie edukacji przedszkolnej (1 rok 
doświadczenie to 3 pkt; maksymalnie 18 pkt – na etapie postępowania ws. wyłonienia oferty 
najkorzystniejszej obowiązują oświadczenia, przed podpisaniem umowy Zamawiający może 
zażądać potwierdzenia prawdziwości oświadczenia stosownym dokumentem); Wyjaśnienie: co 
do istoty system uznawania warunku z pkt 1.1.7 Rozdziału A SIWZ za spełniony, jest taki sam co 
warunku z pkt.1.1.6, z tym że zmienia się przedmiot oceny, tj. Zamawiający bierze pod uwagę 
świadczenia usług o charakterze edukacyjnym – edukacja przedszkolna; 
 

Kryterium kwalifikacji:  
1) Ocena punktowa: 0-20 pkt. 
2) Ocena punktowa dla kryterium kwalifikacji  zostanie ustalona wg wzoru: 
 



 
 

               K b 

K  =              x 100 pkt. x 20% 
          K max 

 
Gdzie:  K max – kwalifikacje Wykonawcy, które zostały najwyżej ocenione 

               K b – kwalifikacje Wykonawcy, którego oferta zostaje poddana badaniu. 
               K – ilość punktów uzyskana za kryterium kwalifikacji. 
 

Kryterium oceny dla kwalifikacji:  
– wykształcenie wyższe osób odpowiedzialnych za bezpośrednią realizację przedmiotu zamówienia 
(1 pkt za każdą osobę przewidzianą do prowadzenia zajęć z przedszkolakami  
język angielski/zajęcia taneczne/gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna/logorytmika legitymującą 
się wykształceniem wyższym; do uzyskania maksymalnie 4 pkt – na etapie postępowania ws. 
wyłonienia oferty najkorzystniejszej obowiązują oświadczenia, przed podpisaniem umowy 
Zamawiający może zażądać potwierdzenia prawdziwości oświadczenia stosownym 
dokumentem); Wyjaśnienie: do oferty Wykonawca załącza oświadczenia osób – wykładowców, 
na wiedzę których Wykonawca powołuje się w ofercie, a którzy prowadzić będą zajęcia z 
przedszkolakami, w których wykładowcy potwierdzą, że legitymują się wykształceniem wyższym 
kierunkowym); 
– przeszkolenie w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego/zajęć tanecznych/gimnastyki 
kompensacyjno-korekcyjnej/logorytmiki z przedszkolakami, uprawdopodobniające że Wykonawca 
daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenia zajęć edukacyjnych z 
dziećmi w wieku przedszkolnym (np. certyfikat, zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego 
przeszkolenie, szkolenie, kurs lub równoważne zajęcia w tym zakresie, zwłaszcza podmioty 
realizujące projekty europejskie, ze szczególnym uwzględnieniem EFS) (2 pkt za każdą osobę 
przewidzianą do prowadzenia zajęć z przedszkolakami język angielski/zajęcia taneczne/gimnastyka 
kompensacyjno-korekcyjna/logorytmika legitymującą się posiadaniem ww. dokumentu; do 
uzyskania maksymalnie 8 pkt – na etapie postępowania ws. wyłonienia oferty najkorzystniejszej 
obowiązują oświadczenia, przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać 
potwierdzenia prawdziwości oświadczenia stosownym dokumentem); Wyjaśnienie: do oferty 
Wykonawca załącza oświadcza osób - wykładowców, na wiedzę których (potencjał osobowy) 
Wykonawca powołuje się w ofercie, a którzy prowadzić będą zajęcia z przedszkolakami, że odbyły 
one przeszkolenie o którym mowa wyżej);  
– przeszkolenie w zakresie równości szans – zasada równości szans kobiet i mężczyzn  
(np. certyfikat, zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego przeszkolenie, szkolenie, kurs lub 
równoważne zajęcia w tym zakresie) (2 pkt za wykazanie się posiadaniem ww. dokumentu; drugi 
dokument potwierdzający że osoba przewidziana do prowadzenia zajęć z przedszkolakami język 
angielski/zajęcia taneczne/gimnastyka korekcyjna/logorytmika odbyła ww. przeszkolenie to 
następne 2 pkt; przy czym za trzeci i każdy kolejny dokument potwierdzający spełnianie ww. 
warunku Zamawiający przyznaje 4 pkt; do uzyskania maksymalnie 8 pkt – na etapie postępowania 
ws. wyłonienia oferty najkorzystniejszej obowiązują oświadczenia, przed podpisaniem umowy 
Zamawiający może zażądać potwierdzenia prawdziwości oświadczenia stosownym 
dokumentem); Wyjaśnienie: do oferty Wykonawca załącza oświadczenia osób - wykładowców, 
na wiedzę których (potencjał osobowy) Wykonawca powołuje się w ofercie, a którzy prowadzić 
będą zajęcia z przedszkolakami, że odbyły one przeszkolenie o którym mowa wyżej). 
  
5.7. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy  

 5.7.1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, 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 zawierających punktację 
przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie prawne 
 i faktyczne, 

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

- terminie, określonym zgodnie z pkt. 4.1 lub 2, po którego upływie umowa  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, 

5.7.2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
powyższe informacje również na stronie internetowej Zamawiającego oraz  
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, 

5.7.3) umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie 
wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostało wysłane faksem lub drogą 
elektroniczną, 10 dni – gdy w inny sposób.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie 
zamówienia publicznego przed upływem wyżej wymienionego terminu, jeżeli  
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, 

5.7.4   O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 
 
 
5.8 Środki ochrony prawnej  

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 
5 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej są: 
- odwołanie (180 – 198 ustawy Pzp), wyłącznie wobec czynności: 

 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania  

o cenę; 
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty Odwołującego, 

 
- skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego (art. 198a – 198g ustawy Pzp). 

 
Sporządził(a): 

 
Kamil Krawczyk



OFERTA PRZETARGOWA 
Data ……………………………. 
Do 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..........................................

……………………………………………………………………………………………………..… 

 (nazwa i adres Zamawiającego) 
Ofertę przetargową składa: 
…………………………………………………………………………….......................................... 

…………………………………………………………………………….......................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
Ja/My niżej podpisany(i) oferuję(emy) realizację zamówienia publicznego polegającego na 

świadczeniu usługi organizacji i przeprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 

dzieci przedszkolnych w projekcie pn. Przedszkola Marzeń w gminie Popów, realizowanego 

na terenie gminy Popów i współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

zgodnie z warunkami SIWZ za cenę ofertową brutto: …………………………. ZŁ   

słownie: …………………………..………………………………………………………..……… . 

na cenę ofertową brutto składają się: 
a) cena za organizację i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla 

dzieci przedszkolnych*:……………………..…………………………..…….………….  ;  

cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: ……………………..……………………….. ; 

dostawa materiałów szkoleniowych – 105 kompletów*: …………………………….……. ; 

cena jednostkowa za 1 komplet materiałów: ……………………………………………… ; 

b) cena za organizację i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z tańca dla dzieci 

przedszkolnych*: ……………………………………………………………………..…… ; 

cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: ……………….….…..…………………..…. ; 

dostawa 54 kompletów stroi dla dziewczynek*: ………………………………..………… ; 

cena jednostkowa za 1 komplet stroi dziewczęcych: ……………………………………… ; 

dostawa 51 kompletów stroi dla chłopców*: ………………………………………………. ; 

cena jednostkowa za 1 komplet stroi chłopięcych: …………………..…………………… ; 

c) cena za organizację i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z gimnastyki 

kompensacyjno-korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych*: ……………..…………….… ; 

cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: ………………………………………...……. ; 

dostawa zestawów z gimnastyki do prowadzenia zajęć; min. zestaw to: 

– obręcze gimnastyczne dla przedszkolaków, krążki gimnastyczne dla przedszkolaków, gra 

zręcznościowa typu „serso” (kółka) dla przedszkolaków, szarfy gimnastyczne dla 



przedszkolaków; (30 zestawów) *: ………………………………………………..………. ; 

cena jednostkowa za 1 zestaw: ………………………………………….…………...……. ; 

– *………………………………………………………………………………...………… ; 
(ewentualne inne dodatkowe pozycje; według uznania Wykonawcy) 

– *……………………………………………………………………………………...…… ; 
(ewentualne inne dodatkowe pozycje; według uznania Wykonawcy) 

d) cena za organizację i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z logorytmiki dla dzieci 

przedszkolnych: …………………………………………………….………………….… ; 

cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: ………………………………………..……. ; 

pomoce dydaktyczne do zajęć logorytmicznych – 105 kompletów*: ………………….…. ; 

cena jednostkowa za 1 komplet: …………………………………………………..……… ; 

e) cena za organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-szkoleniowych: ……..….… ; 

cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: …………….…………………………..……. ; 

*Wykonawca dla celów rozliczeniowych projektu wystawi Zamawiającemu faktury za realizację 
poszczególnych usług edukacyjnych oraz wyszczególnione dostawy. 
 
 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
2. Termin realizacji – zgodnie z rozdziałem B SIWZ. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni  
je akceptujemy. 
4. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partnerzy w konsorcjum 

zarządzanego przez lidera konsorcjum (niepotrzebne skreślić): 

…………………………………..…………………………..………………………………………

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

                                                               
5. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie 
publiczne w rozumieniu art. 24 ustawy Pzp.  
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Pzp i 
przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.  
7. Nazwisko i imię: 
………………………………………………………………….……………………….………….. 
Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: 
………………………………………………………………………………………………….…… 
Miejscowość i data: ……………………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 
Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki: 
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) 
……………………………………………………………………………………………………… 
(potwierdzone podpisami Wykonawcy) 
 
 
 
* jeśli dotyczy 



FORMULARZ NR 1 

 

INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY  

 

1. Nazwa Wykonawcy ………………………………………….……………………..…….. 

………………………………………………………………………………….……….… 

2. Siedziba Wykonawcy (adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej niebędącej 

przedsiębiorcą): …………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………/województwo............……… 

telefon …………….. telefax ……………. telex …………… e-mail ……………..……… 

3. Nazwiska Szefów/Dyrektorów*  

……………………………………………………………………………………………… 

4. Forma organizacyjna Wykonawcy  

……………………………………………………………………………………………… 

5. Opis Wykonawcy (np. Wykonawca/Konsorcjum reprezentowane przez Lidera 

konsorcjum, Podwykonawca) 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Dane dotyczące rejestracji Wykonawcy (w przypadku osoby fizycznej niebędącej 

przedsiębiorcą wpisać nazwę organu wydającego dokument, czas i miejsce wydania, serię 

i nr np. z dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub równoważnego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość osoby) 

……………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. Podmioty zagraniczne podają informację, czy mają siedzibę w Polsce, czy nie. 

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

Data: ………………………………………………. 

 

* jeśli nie dotyczy skreślić 



 

 

FORMULARZ NR 1a 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ 

 

zgodnie z § 2.1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.  
w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane 

 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp 

 

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

Data: ………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ NR 2 

 

 

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE SPEŁNIAMY WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

OREŚLONE W ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH TJ: 

 

 

• posiadamy uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia; 

• posiadamy wiedzę i doświadczenie; 
• dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
• znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

 

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

Data: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ NR 3 

 

 

 

1. Jako główny Wykonawca zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia siłami 
własnymi*. 

2. Do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczam podwykonawców*. 
 

 

 

L.p. Nazwa powierzonej części 
zamówienia Wartość usługi brutto 

Szacunkowy % udział  
w cenie oferty brutto 

    

    

    

    

    

    

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy) 

Data: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ NR 4 

 

 

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE NIE SPEŁNIAMY WARUNKÓW NEGATYWNYCH,  

O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY PRAWO ZA MÓWIE Ń 

PUBLICZNYCH 

 

 

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

Data: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ NR 5 

 

Wykaz osób przewidzianych do bezpośredniego prowadzenia zajęć 
edukacyjnych z ramienia Wykonawcy – wykaz WYKŁADOWCÓW 

 

L.p. 

Imi ę i nazwisko, adres 
zamieszkania 

Wykształcenie 

Przeszkolenie o 
którym mowa w  

pkt 1.1.6 Rozdziału A 
SIWZ 

(Odbył/nie odbył – wpisać 
poniżej) 

Przeszkolenie o 
którym mowa w  

pkt 1.1.7 Rozdziału 
A SIWZ 

(Odbył/nie odbył – wpisać 
poniżej) 

1  

 
 

  

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy) 

Data: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 



Rozdział B 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

A. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJ ĘĆ 
EDUKACYJNYCH DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH  

 

I. ZAJĘCIA DODATKOWE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO 

kod CPV: 80110000-8 – usługi szkolnictwa przedszkolnego  

wz. z 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 

1 Realizacja zamówienia obejmuje w swym zakresie przedmiotowym świadczenie usługi 
rozumianej jako organizacja i wykonywanie (przeprowadzanie) dodatkowych zajęć  
z języka angielskiego. Celem usługi jest wykształcenie i rozwijanie kompetencji językowej 
i komunikacyjnej u bezpośrednich odbiorców przedmiotu zamówienia (dzieci w wieku 
przedszkolnym objętych projektem: Przedszkola Marzeń w gminie Popów, 
realizowanym w ramach PO KL, tj. dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Popów). 
Zdobywanie kompetencji językowej odbywać się będzie głównie w ramach językowych 
zajęć sprawnościowych, polegających m. in. na rozumieniu i przyswajaniu mowy oraz 
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji. Zamawiający jako podstawową metodę 
nauczania przewiduje zabawę językową. 
 

2 W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 
 

a) Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych: 
opracowanie i wdrożenie programu nauczania beneficjentów ostatecznych  
na poziomie przedszkolnym. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji 
zamówienia samodzielnie stworzy i przedstawi Zamawiającemu, program i koncepcję 
przeprowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego; niemniej jednak 
Zamawiający zastrzega że w programie Wykonawcy muszą znaleźć się pomoce 
dydaktyczne w postaci papierowej i elektronicznej – płyty CD), przy czym 
Zamawiający inwencji Wykonawcy pozostawia kwestię ich autorstwa (książki i płyty 
CD własne bądź zakupione na potrzeby zamówienia) – Pomoce dydaktyczne po 
zakończeniu realizacji usługi przechodzą na rzecz Zamawiającego. 
 
Materiały szkoleniowe do nauki języka angielskiego, które dostarczy Wykonawca 
na potrzeby realizacji usługi, muszą swą treścią uwzględniać wiek odbiorców 
usługi oraz ich ograniczone zdolności percepcji; innymi słowy zarówno zawartość 
książek jak i płyt CD muszą być przeznaczone dla dzieci w wieku ostatecznych 
beneficjentów, tj. dzieci w wieku 3-5 lat. Za treść materiału szkoleniowego 
zawartego w przedmiocie dostawy (książka i płyta CD) oraz ich ewentualną 



niezgodność z przeznaczeniem, odpowiada Wykonawca. Wykonawca, kieruj ąc 
się doświadczeniem zawodowym, dobierze odpowiednie dla wieku dzieci oraz 
zgodne z własnym programem nauczania pomoce naukowe. Pomoce te (materiały 
szkoleniowe) muszą być w języku angielskim, tłumaczonym na język polski, a 
treść w nich zawarta musi odpowiadać sposobie nauczania przewidzianym we 
wniosku o dofinansowanie i przedmiocie zamówienia – nauka poprzez zabawę; 
cykl nauczania uwzględni zmiany pór roku, wszelkie uroczystości i święta.  
 
Prócz pomocy dydaktycznych, Wykonawca zapewni realizację zamówienia na 
odpowiednim dla rodzaju usługi poziomie (podstawa prawna art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp), tj. wyznaczy osobę do bezpośredniej nauki beneficjatów w stopniu 
zapewniającym prawidłowy przebieg świadczenia przedmiotu usługi. Warunkiem 
Zamawiającego jest, aby osoba taka posiadała kierunkowe wykształcenie wyższe, 
potwierdzoną znajomość języka angielskiego oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w 
prowadzeniu zajęć edukacyjnych podobnych rodzajowo do przedmiotu zamówienia, a 
podmiot gospodarczy musi legitymować się doświadczeniem (praktyką) w realizacji 
podobnej rodzajowo usługi – wymogi dookreślone we wniosku o dofinansowania pkt 
3.3. Dodatkowa Wykonawca w treści programu nauczania uwzględni zmianę pór 
roku, uroczystości oraz święta, tzn. zabawy słowne 
(muzyczne/rymowanki/wyliczanki) muszą uwzględniać w swej treści ww. zdarzenia.  
 

b) Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych:  
liczba uczestników projektu – 105 dzieci w wieku przedszkolnym, 
liczba grup przedszkolnych – 5 (w tym jedna grupa będzie liczyć 25 dzieci – nowo 
utworzone Przedszkole w Więckach), 
łączna liczba zajęć – 128 (dla każdej z 5 grup), 
jednostka zajęciowa – 30 minut (2 razy w  tygodniu), 
miejsce realizacji zajęć –  Przedszkole Publiczne w Zawadach (1), Przedszkole w 
Popowie (2), Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąsoczu Górnym (3), 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rębielicach Królewskich (4), nowo 
utworzone Przedszkole w Więckach (przy tamtejszej Szkole Podstawowej) (5). 
 

3 Zamawiający udostępni Wykonawcy wyłonionemu w procedurze przetargowej listy 
uczestników zajęć (liczba, dane personalne, podział na grupy) oraz poda do wiadomości 
dokładny czas i miejsce realizacji usługi. 

4 Okres realizacji usługi ustala się od dnia 1.10.2010r. do dnia 30.06.2012r.  
(z wyłączeniem okresu wakacyjnego: 1.07.2011r. – 30.09.2011r.), zgodnie z 
założeniami realizowanego przez Zamawiającego projektu w przedmiotowej sprawie. 
 
 
 
 
 
 



 

II. ZAJ ĘCIA TANECZNE 

kod CPV: 80110000-8 – usługi szkolnictwa przedszkolnego  

wz. z 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 

1. Realizacja zamówienia obejmuje w swym zakresie przedmiotowym świadczenie usługi 
rozumianej jako organizacja i wykonywanie (przeprowadzanie) zajęć tanecznych. Celem 
usługi jest nauka kroków i elementów układu tanecznego, rozumiana jako odtwórcze 
odtwarzanie nabytych w ramach usługi nawyków ruchowych u bezpośrednich odbiorców 
przedmiotu zamówienia (dzieci w wieku przedszkolnym objętych projektem:  
Przedszkola Marzeń w gminie Popów, realizowanym w ramach PO KL, tj. dzieci w 
wieku 3-5 lat z terenu gminy Popów). Usługa ma na celu wzbudzić w dzieciach 
umiejętności podporządkowania kroku do melodii oraz identyfikacje kroków z nazwą 
tańca. Zadanie polega na stworzeniu etiudy tanecznej wraz z choreografią (choreoterapia; 
poprzez zadania taneczne dzieci poprawiają swą koncentracją oraz uczą się wyrażać 
emocje). W programie zajęć należy uwzględnić naukę podstawowych kroków właściwych 
dla tańców regionalnych, klasycznych i nowoczesnych. 
 

2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 
 

a) Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych: 
opracowanie i wdrożenie programu zajęć tanecznych dla beneficjentów ostatecznych 
na poziomie przedszkolnym (choreografia + podkład muzyczny). Wykonawca 
samodzielnie stworzy i przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji 
zamówienia, program i koncepcję przeprowadzenia zajęć dodatkowych z tańca.  
 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na potrzeby realizacji 
przedsięwzięcia wszelkie potrzebne dla jego wykonania rzeczy, w tym stroje dla 
dzieci przedszkolnych, przy czym Zamawiający zastrzega że stroje mają być stosowne 
do wieku dzieci, a warunkiem sine qua non jest to aby trwale oznaczone one był 
logotypami UE. 
W dalszej kolejności Zamawiający sugeruje, żeby stroje dla: 

• dziewczynek były dwuczęściowe – spódniczka w żywym jaskrawym kolorze  
z elementami umożliwiającymi jej założenie na ramiona lub przeguby dłoni, 
bluzka biała (najlepiej bawełniana lub komponent z bawełną); na bluzce 
(przód) musi być umieszczony logotyp UE (54 komplety); 

• chłopców także dwuczęściowe – spodnie typu sindbadki (kolor w gestii 
Wykonawcy), koszulka koloru białego (najlepiej bawełniana lub komponent  
z bawełną) na koszulce (przód) musi być umieszczony logotyp UE, całość 
przepasana szarfą (kolor szarfy ten sam jak spódniczka u dziewczynek  
(51 komplety). 

Stroje dostarczone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji usługi, po zakończeniu 
przedmiotu zamówienia przechodzą na rzecz Zamawiającego. Wykonawca w 



formularzu oferty przetargowej obowiązany jest wyszczególnić cenę ogólną za 
dostarczenie strojów wraz z ceną jednostkową 1 kompletu strojów (osobno dla 
chłopców i dziewczynek). 

Wykonawca zapewni realizację zamówienia na odpowiednim dla rodzaju usługi 
poziomie (podstawa prawna art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), tj. wyznaczy osobę do 
bezpośredniej nauki beneficjatów w stopniu zapewniającym prawidłowy przebieg 
przedmiotu usługi. Warunkiem Zamawiającego jest, aby osoba taka posiadała 
kierunkowe wykształcenie wyższe związane z przedmiotem zamówienia, a podmiot 
gospodarczy musi legitymować się doświadczeniem (praktyką) w realizacji podobnej 
rodzajowo usługi – wymogi dookreślone we wniosku o dofinansowania pkt 3.3.  
 

b) Przeprowadzenie dodatkowych zajęć: 
liczba uczestników projektu – 105 dzieci w wieku przedszkolnym, 
liczba grup przedszkolnych – 5 (w tym jedna grupa będzie liczyć 25 dzieci – nowo 
utworzone Przedszkole w Więckach), 
łączna liczba zajęć – 64 (dla każdej z 5 grup), 
jednostka zajęciowa – 30 minut (1 raz w  tygodniu), 
miejsce realizacji zajęć –  Przedszkole Publiczne w Zawadach (1), Przedszkole w 
Popowie (2), Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąsoczu Górnym (3), 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rębielicach Królewskich (4), nowo 
utworzone Przedszkole w Więckach (przy tamtejszej Szkole Podstawowej) (5). 
 

3 Zamawiający udostępni Wykonawcy wyłonionemu w procedurze przetargowej listy 
uczestników zajęć (liczba, dane personalne, podział na grupy) oraz poda do wiadomości 
dokładny czas i miejsce realizacji usługi. 

4 Okres realizacji usługi ustala się od dnia 1.10.2010r do dnia 30.06.2012 (z wyłączeniem 
okresu wakacyjnego: 1.07.2011r. – 30.09.2011r.), zgodnie z założeniami realizowanego 
przez Zamawiającego projektu w przedmiotowej sprawie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III. ZAJ ĘCIA Z GIMNASTYKI KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNEJ 

kod CPV: 80110000-8 – usługi szkolnictwa przedszkolnego  

wz. z 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 

1. Realizacja zamówienia obejmuje w swym zakresie przedmiotowym świadczenie usługi 
rozumianej jako organizacja i wykonywanie (przeprowadzanie) zajęć właściwych dla 
gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej. Usługa polega na  korekcji istniejących wad 
postawy oraz kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała u bezpośrednich 
odbiorców przedmiotu zamówienia (dzieci w wieku przedszkolnym objętych projektem: 
Przedszkola Marzeń w gminie Popów, realizowanym w ramach PO KL, tj. dzieci w 
wieku 3-5 lat z terenu gminy Popów). Usługa ma na celu wszechstronny i harmonijny 
rozwój dzieci połączony z profilaktyką i promocją zdrowia.  
 

2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 
 

a) Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych: 
opracowanie i wdrożenie programu zajęć z gimnastyki korekcyjnej beneficjentów 
ostatecznych na poziomie przedszkolnym. Wykonawca samodzielnie stworzy i 
przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 
zamówienia, program i koncepcję przeprowadzenia zajęć z gimnastyki 
kompensacyjno-korekcyjnej.  

Wykonawca dla celów realizacji usługi dostarczy rzeczy ruchome właściwe dla 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a opis min. zestawu 
materiałów/przyborów gimnastycznych, których żąda Zamawiający (zobligowany 
postanowieniami wniosku o dofinansowanie), jest następujący:  

– obręcze gimnastyczne dla przedszkolaków (30 sztuk); 
(opis funkcjonalny przedmiotu zamówienia – art.30 ust. 6 ustawy Pzp): 
 
przeznaczone do ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 
przedszkolnym; produkt powinien posiadać okrągłym profil, i nie zawierać żadnych 
ostrych krawędzi; obręcze winny być wykonane z wysokiej jakości trwałego 
tworzywa sztucznego, w różnych kolorach, o średnicy ok 50 cm; obręcze powinny 
posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z europejskimi normami 
zabawek oraz być w 100% bezpieczne dla dzieci – beneficjentów ostatecznych; 
 
– krążki gimnastyczne dla przedszkolaków (30 sztuk); 
(opis funkcjonalny przedmiotu zamówienia – art.30 ust. 6 ustawy Pzp): 
 
przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym; krążki winny być wykonane  
z wysokiej jakości trwałego tworzywa sztucznego, w różnych kolorach, o obwodzie 



ok. 23 cm; krążki powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności  
z europejskimi normami zabawek oraz być w 100% bezpieczne dla dzieci  
– beneficjentów ostatecznych; 
 
– gra zręcznościowa typu „serso” (kółka do serso) dla przedszkolaków (30 sztuk); 
(opis funkcjonalny przedmiotu zamówienia – art.30 ust. 6 ustawy Pzp): 
 
przeznaczone są dla dzieci do ćwiczeń i rehabilitacji, pozwalające na ćwiczenie 
odruchów warunkowych i bezwarunkowych (zręczności oraz refleksu);  kółka winny 
być wykonane z wysokiej jakości trwałego tworzywa sztucznego, w różnych kolorach, 
o średnicy ok. 25 cm; kółka do serso powinny posiadać odpowiednie atesty i 
certyfikaty zgodności z europejskimi normami zabawek oraz być w 100% bezpieczne 
dla dzieci – beneficjentów ostatecznych; 

 
– szarfy gimnastyczne dla przedszkolaków (30 sztuk); 
(opis funkcjonalny przedmiotu zamówienia – art.30 ust. 6 ustawy Pzp): 
 
przeznaczone są do gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym; 
obwód szarfy nie powinien być większy niż 120 cm, a jej szerokości powinna wynosić 
ok. 5 cm; produkt powinien być wykonany z trwałej tkaniny poliestrowej lub 
bawełnianej, w co najmniej 2 różnych kolorach; przedmiot dostawy zakupiony dla 
beneficjentów ostatecznych; 

 
 

Rzeczy dostarczone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji usługi, po zakończeniu 
świadczenia usługi przechodzą na rzecz Zamawiającego. Wykonawca w formularzu 
oferty przetargowej obowiązany jest wyszczególnić cenę ogólną za dostarczenie 
minimalnych zestawów do zajęć gimnastycznych (30 zestawów) wraz z ceną 
jednostkową za 1 zestaw minimalny (zestaw określony został powyżej: obręcze 
gimnastyczne dla przedszkolaków, krążki gimnastyczne dla przedszkolaków, gra 
zręcznościowa typu „serso” (kółka) dla przedszkolaków, szarfy gimnastyczne dla 
przedszkolaków). 

Prócz pomocy szkoleniowo-dydaktycznych, Wykonawca zapewni realizację 
zamówienia na odpowiednim dla rodzaju usługi poziomie (podstawa prawna art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp), tj. wyznaczy osobę do bezpośredniej nauki beneficjatów w stopniu 
zapewniającym prawidłowy przebieg przedmiotu usługi. Warunkiem Zamawiającego 
jest, aby osoba taka posiadała kierunkowe wykształcenie wyższe, a podmiot 
gospodarczy musi legitymować się doświadczeniem (praktyką) w realizacji podobnej 
rodzajowo usługi – wymogi dookreślone we wniosku o dofinansowania pkt.3.3 

 
b) Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

liczba uczestników projektu – 30 dzieci w wieku przedszkolnym, 
liczba grup przedszkolnych – 2, 
łączna liczba zajęć – 128 (dla każdej z 2 grup), 
jednostka zajęciowa – 30 minut (2 razy w  tygodniu), 
miejsce realizacji zajęć –  Przedszkola z terenu gminy Popów. 



 
3 Zamawiający udostępni Wykonawcy wyłonionemu w procedurze przetargowej listy 

uczestników zajęć (liczba, dane personalne, podział na grupy) oraz poda do wiadomości 
dokładny adres i czas realizacji usługi. 

4 Okres realizacji usługi ustala się od dnia 1.10.2010r. do dnia 30.06.2012r.  
(z wyłączeniem okresu wakacyjnego: 1.07.2011r. – 30.09.2011r.), zgodnie z 
założeniami realizowanego przez Zamawiającego projektu w przedmiotowej sprawie. 
 

IV. ZAJ ĘCIA LOGORYTMICZNE 

kod CPV: 80110000-8 – usługi szkolnictwa przedszkolnego  

wz. z 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 

1. Realizacja zamówienia obejmuje w swym zakresie przedmiotowym świadczenie usługi 
rozumianej jako organizacja i wykonywanie (przeprowadzanie) zajęć logorytmicznych. 
Usługa polega na realizacji zająć z zakresy logorytmiki na poziomie przedszkolnym; 
generalna zasadą jest przygotowanie do sprawnego posługiwania się słowem mówionym 
oraz nauka sztuki komunikacji werbalnej bezpośrednich odbiorców przedmiotu 
zamówienia (dzieci w wieku przedszkolnym objętych projektem: Przedszkola Marzeń  
w gminie Popów, realizowanym w ramach PO KL, tj. dzieci w wieku 3-5 lat z terenu 
gminy Popów). Logorytmika jest połączeniem terapii logopedycznej z rytmiką; w 
naturalny i swobodny sposób za pomocą ruchu, będącego obok muzyki podstawowym 
motywem ćwiczeń, umożliwia realizację zajęć rytmicznych ze wszystkimi dziećmi, 
niezależnie od poziomu ich intelektualnego, ruchowego i muzycznego rozwoju. Oparta jest 
na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z 
ruchami całego ciała. Logorytmika jest swoistą formą połączenia rytmiki i terapii 
logopedycznej. Wykorzystuje bowiem możliwość oddziaływania na sferę słuchową, 
słuchowo-ruchową i ruchową. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się 
ćwiczenia słowno-ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm. 
 

2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 
 

a) Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych: 
opracowanie i wdrożenie programu zajęć z logorytmiki dla beneficjentów 
ostatecznych na poziomie przedszkolnym. Wykonawca samodzielnie stworzy i 
przedstawi Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, 
program i koncepcję przeprowadzenia zajęć logorytmicznych; niemniej jednak 
Zamawiający zastrzega że w programie Wykonawcy muszą znaleźć się pomoce 
dydaktyczne właściwe dla przeprowadzenia zajęć logorytmicznych w postaci 
zaproponowanej przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający inwencji 
Wykonawcy pozostawia kwestię ich autorstwa (materiały własne bądź zakupione na 
potrzeby zamówienia) – Pomoce dydaktyczne po zakończeniu realizacji usługi 
przechodzą na rzecz Zamawiającego. 
 



Prócz pomocy szkoleniowo-dydaktycznych, Wykonawca zapewni realizację 
zamówienia na odpowiednim dla rodzaju usługi poziomie (podstawa prawna art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp), tj. wyznaczy osobę do bezpośredniej nauki beneficjatów w 
stopniu zapewniającym prawidłowy przebieg przedmiotu usługi. Warunkiem 
Zamawiającego jest, aby osoba taka posiadała kierunkowe wykształcenie wyższe, a 
podmiot gospodarczy musi legitymować się doświadczeniem (praktyką) w realizacji 
podobnej rodzajowo usługi – wymogi dookreślone we wniosku o dofinansowania pkt 
3.3. 
 

b) Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych: 
liczba uczestników projektu – 105 dzieci w wieku przedszkolnym, 
liczba grup przedszkolnych – 5 (w tym jedna grupa będzie liczyć 25 dzieci – nowo 
utworzone Przedszkole w Więckach), 
łączna liczba zajęć – 64 (dla każdej z 5 grup), 
jednostka zajęciowa – 30 minut (1 raz w  tygodniu), 
miejsce realizacji zajęć –  Przedszkole Publiczne w Zawadach (1), Przedszkole w 
Popowie (2), Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąsoczu Górnym (3), 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rębielicach Królewskich (4), nowo 
utworzone Przedszkole w Więckach (przy tamtejszej Szkole Podstawowej) (5). 
 

3 Zamawiający udostępni Wykonawcy wyłonionemu w procedurze przetargowej listy 
uczestników zajęć (liczba, dane personalne, podział na grupy) oraz poda do wiadomości 
dokładny adres i czas realizacji usługi. 

4 Okres realizacji usługi ustala się od dnia 1.10.2010r. do dnia 30.06.2012r.  
(z wyłączeniem okresu wakacyjnego: 1.07.2011r. – 30.09.2011r.), zgodnie z 
założeniami realizowanego przez Zamawiającego projektu w przedmiotowej sprawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SPOTKA Ń  
EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH Z RODZICAMI (OPIEKUNAMI 

PRAWNYMI) DZIECI PRZEDSZKOLNYCH  

kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 

wz. z 80110000-8 – usługi szkolnictwa przedszkolnego  

1 Realizacja zamówienia obejmuje w swym zakresie przedmiotowym świadczenie usługi 
rozumianej jako organizacja i wykonywanie (przeprowadzanie) spotkań edukacyjno 
-szkoleniowych z rodzicami dzieci przedszkolnych (rodzice/opiekunowie prawni dzieci 
w wieku przedszkolnym objętych projektem: Przedszkola Marzeń w gminie Popów, 
realizowanym w ramach PO KL, tj. dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Popów). 
Usługa polega na kompleksowej realizacji przedsięwzięcia, w tym znaczeniu,  
że Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przedmiotu zamówienia od strony 
technicznej i merytorycznej; przez zabezpieczenie strony technicznej rozumie się 
podejmowanie całokształtu czynności związanych z prawidłowym przebiegiem usługi, 
natomiast strona merytoryczna wiąże min. się z zorganizowaniem zaplecza 
dydaktycznego w tym sensie, że spotkania z bezpośrednimi odbiorcami zamówienia 
muszą być prowadzone przez specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, fizjoterapii 
i logopedii (logorytmiki), tj. odpowiadać co do swego rodzaju charakterowi zajęć 
dodatkowych organizowanych dla dzieci przedszkolnych. Część merytoryczna 
prowadzona będzie na podstawie programu opracowanego przez Wykonawcę, a 
zaakceptowanego przez Zamawiającego. Spotkania mają charakter otwarty, tj. 
przewiduje się zadawanie pytań przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Tematyka 
spotkań to porady w zakresie prawidłowego postępowania z dziećmi, udzielane przez 
specjalistów, z dziedzin objętych projektem. 
 

2 W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 
 
a) Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjno-szkoleniowych: 

opracowanie i wdrożenie programu spotkań edukacyjno-szkoleniowych z rodzicami 
dzieci przedszkolnych (rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym 
objętych projektem: Przedszkola Marzeń w gminie Popów, realizowanym w 
ramach PO KL, tj. dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Popów). Wykonawca 
samodzielnie stworzy i przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do 
realizacji przedmiotowej usługi, program i koncepcję przeprowadzenia spotkań 
edukacyjno-szkoleniowych; niemniej jednak Zamawiający zastrzega że zakres 
tematyczny spotkań związany będzie bezpośrednio z zajęciami edukacyjnymi dzieci 
przedszkolnych objętych projektem oraz ich prawidłowym rozwojem 
psychofizycznym (dokładne tematy spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym po 
podpisaniu umowy).  Wykonawca zapewni realizację zamówienia na odpowiednim 
dla rodzaju usługi poziomie (podstawa prawna art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), tj. 
wyznaczy osobę (osoby) do bezpośrednich spotkań edukacyjno-szkoleniowych w 



stopniu zapewniającym prawidłowy przebieg przedmiotu usługi. Warunkiem 
Zamawiającego jest, aby osoba (osoby) takie posiadała kierunkowe wykształcenie 
wyższe (psycholog/pedagog/fizjoterapeuta/logopeda), a podmiot gospodarczy musi 
legitymować się doświadczeniem (praktyką) w realizacji podobnej rodzajowo usługi 
– wymogi dookreślone we wniosku o dofinansowania pkt.3.3. 
 

b) Przeprowadzenie usług edukacyjno-szkoleniowych 
liczba uczestników – 105 rodz./opiek. (+/- 20%), 
liczba grup przedszkolnych – 5 (w tym jedna grupa będzie liczyć 25 dzieci – nowo 
utworzone Przedszkole w Więckach), 
łączna liczba zajęć – 40 godzin, 
jednostka zajęciowa – 2 godziny (60 min), 
cyklika spotkań – 4 zajęcia po 2 godziny (1 x w semestrze), 
– łącznie dla 5 grup 80 godzin; 
miejsce realizacji zajęć –  Przedszkole Publiczne w Zawadach (1), Przedszkole w 
Popowie (2), Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąsoczu Górnym (3), 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rębielicach Królewskich (4), nowo 
utworzone Przedszkole w Więckach (przy tamtejszej Szkole Podstawowej) (5).. 
 

c) Zamawiający udostępni Wykonawcy wyłonionemu w procedurze przetargowej listy 
uczestników zajęć (liczba, dane personalne, podział na grupy) oraz poda do wiadomości 
dokładny adres i czas realizacji usługi. 

d) Okres realizacji usługi ustala się od dnia 1.10.2010r do dnia 30.06.2012r., z tym że 
krotność spotkań ustala się na liczbę 4 (po jednym w każdym semestrze) osobno dla 
rodziców/opiekunów prawnych przedszkolaków z każdej grupy objętej projektem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór 

PROJEKT UMOWY 

 

W dniu ……………… pomiędzy gminą ……….……………………………………… 
z siedzibą ……………………, NIP ………………., REGON ……………. zwanym dalej 
Zamawiającym reprezentowanym przez ………………………………………. 

a...........................……...........................…………………......... 

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą, 

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

zawarta została umowa o następującej treści : 

§ 1 
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu …………….. 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi organizacji i przeprowadzenia 
dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w projekcie  
pn. Przedszkola Marzeń w gminie Popów realizowanego na terenie gminy Popów  
i współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy – określony został w załączniku nr 1 na … str. 
stanowiącym integralną część niniejszej umowy (oferta Wykonawcy oraz postanowienia 
SIWZ – głównie odnoszące się do przedmiotu zamówienia Rozdział B SIWZ). 

3. Termin realizacji umowy – zgodnie z rozdziałem B SIWZ. 
 

§ 2 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto  

(z VAT), w wysokości ..................................................................... zł słownie: 
.........................................................................................................................................zł. 

2. Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane w miesięcznych 
okresach rozliczeniowych.  

3. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur VAT 
potwierdzających rzeczywiście wykonaną usługę i/lub dostawę, a przedstawianych przez 
Wykonawcę w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy wskazany  
przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca przy realizacji usługi zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, szczególny nacisk kładąc na przepisy właściwe dla ochrony 
danych osobowych, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych oraz prawa UE. 

6. Termin płatności faktury wynosi 15 dni od daty jej doręczenia do Zamawiającego. 
7. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 
8. Zamawiający nie udziela zaliczek, a rozliczenie prowadzone będzie w walucie polskiej - 

ZŁ. 



 
§ 3 

1 Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, 
zapewniające świadczenie usług objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób 
staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych. 

2 Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej 
ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej 
umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że wykonywane przez niego czynności nie 
będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa. 

3 Wykonawca oświadcza, że zapozna się z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie 
projektu i umową o dofinansowanie. 

§ 4 
 Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy materiałów źródłowych 
niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, będących w posiadaniu 
Zamawiającego. 

§ 5 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę gdy: 

a) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usługi i nie realizuje jej przez okres 3 
dni, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie ze złożoną ofertą, 
c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty. 

2. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
 

§ 6 
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej 
działalności, zmianie adresu siedziby i zamieszkania jej właściciela/zmianie miejsca 
zamieszkania (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) pod 
rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za 
doręczoną.  

§ 7 
Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe 
sądy według siedziby Zamawiającego 

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

§ 9 
Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza 
dla Zamawiającego, jednego egzemplarza dla „Wykonawcy” . 
 

 

        Zamawiający                                 Wykonawca 

   

      ……………………………                 ……………………………. 
 


