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Znak sprawy: PSP.K.EFS.ZO.1.2018                                                                                Klimontów, 27.11.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2018 poz.1986) pn.: 

Przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli w ramach realizacji 

projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów”. 
 

1. Zamawiający: 
Nazwa  i adres zamawiającego:  

Gmina Klimontów  

ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów  

tel. 15 8661006, faks 15 8661847  

 

Reprezentowany przez:  
Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego 

w Klimontowie 

27-640 Klimontów, ul. Szkolna 1  

tel./fax 15 8661018  

E-mail: psp-klimontow@o2.pl 

Adres strony internetowej: www.pspklimontow.pl 

 

2. Przedmiot i zakres zamówienia. 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

80500000-9 – usługi szkoleniowe 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie  kursów doskonalących dla nauczycieli  

w ramach realizacji projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 

Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK 

(projekty konkursowe). 

Zakres zamówienia został podzielony na 4 części. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertą częściową będzie oferta złożona 

na daną część zamówienia. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 

2.1.1. Część 1 : Zastosowanie TIK na lekcji. 

a) 1.1 Liczba godzin do realizacji: 20h (2 grupy x10h) / 1h=45min. 

mailto:psp-klimontow@o2.pl
http://www.pspklimontow.pl/
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Forma umowy: umowa cywilno-prawna 

Łączna liczba kursantów – 52 

b) 1.2 Przewidywane efekty: 

- nauczyciel swobodnie korzysta z komputera i posługuje się różnym oprogramowaniem, 

Internetem, zarządza bazami danych, administruje witrynami internetowymi. 

c) 1.3 Ewaluacja: 

-stworzenie konspektu lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi z wykorzystaniem TIK 

-porównanie efektów zaliczenia 

d) 1.4 Wystawienie zaświadczeń - szt.52 

2.1.2. Część 2 - Tablica interaktywna i bezpieczna cyberprzestrzeń 

a) 2.1  Liczba godzin do realizacji: 80h (2 grupy x 40h) / 1h=45min. 

Forma umowy: umowa cywilno-prawna 

Łączna liczba kursantów – 52 

b) 2.2 Przewidywane efekty: 

-Nauczyciel swobodnie posługuje się tablicą interaktywną i jej oprogramowaniem, korzysta  

z tablicy w trakcie prowadzonych zajęć, umie świadomie wykorzystać narzędzia TIK  

w procesie nauczania, wyszukiwać informacje, legalnie korzystać z zasobów internetowych, 

identyfikować zagrożenia związane z cyberprzestrzenią, w tym bezpiecznie logować się do 

sieci, przestrzegać zasad etyki i etykiety w sieci. 

c) 2.3 Ewaluacja: 

- konspekt lekcji z materiałami dydaktycznymi 

-porównanie efektów zaliczenia 

d) 2.4 Wystawienie zaświadczeń – 52szt. 

 

2.1.3. Część 3 - Scratch dla początkujących 
 

3.1 Liczba godzin do realizacji: 160h (2 grupy x 80h) / 1h=45min.  

Czas trwania 1 spotkania minimum 6h/ Zamawiający zapewnia catering  

Forma umowy: umowa cywilno-prawna 

Łączna liczba kursantów – 20 

b) 3.2 Przewidywane efekty: 

- Nauczyciel swobodnie posługuje się językiem scratch, korzysta z ćwiczeń i umie przekazać 

wiedzę uczniom, zna elementy metodyki z wykorzystaniem programu scratch 

c) 3.3 Ewaluacja: 

- konspekt lekcji z materiałami dydaktycznymi z wykorzystaniem języka scratch 

-porównanie efektów zaliczenia 

d) 3.4 Wystawienie zaświadczeń – 20 szt. 

 

2.1.3. Część 4 - Robotyka dla początkujących – zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego 

Mindstorms Education EV 3 

 

a) 4.1 Liczba godzin do realizacji: 160h (4 grupy x 40h) / 1h=45min.  

Czas trwania: 1 spotkanie - minimum 6h/ Zamawiający zapewnia catering  

Forma umowy: umowa cywilno-prawna 

Łączna liczba kursantów – 20 

b) 4.2 Przewidywane efekty: 

- Nauczyciel umie budować maszyny, wykorzystywać sensory; tworzyć programy sterujące 

(na komputerze), które zamienią maszyny w roboty wchodzące w interakcje z otoczeniem, 

wprowadzać zmiany konstrukcyjne, modyfikować programy sterujące 

c) 4.3 Ewaluacja 
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-stworzenie konspektu lekcji wraz z robotem 

-porównanie efektów zaliczenia 

d) 4.4 Wystawienie zaświadczeń – 20 szt. 

 

3. Termin realizacji zamówienia (umowy): od 02.01.2019r. do 15.05.2019r. 

Termin realizacji poszczególnych części zamówienia wraz ze szczegółowym 

harmonogramem szkoleń zostanie opracowany przez Zamawiającego we współpracy  

z Wykonawcą w terminie 10 dni od daty podpisania umowy na podstawie założeń 

określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

4.  Miejsce i czas realizacji 

Szkolenia odbywać się będą w pomieszczeniach PSP im. J. Ossolińskiego w Klimontowie  

w godzinach od 14.00 do 20.00 lub w dni wolne od zajęć szkolnych. 

Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy na czas trwania szkoleń sprzęt  

i urządzenia niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. 

 

5.  Zakres obowiązków trenera: 

- określenie programu szkolenia, 

- prowadzenie zajęć szkoleniowych w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, 

- zapewnienie wysokiej jakości szkoleń, 

- przestrzeganie obowiązujących w projekcie procedur, 

- punktualne prowadzenie zajęć i kształtowanie właściwej atmosfery wśród uczestników, 

- prowadzenie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji (np. dzienniki zajęć z listą 

obecności) z przeprowadzonych zajęć i terminowe przekazanie ich Zamawiającemu, 

- przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji potwierdzającej realizację usługi 

(m.in. miesięczne wykazy zrealizowanych godzin, protokoły odbioru przedmiotu umowy), 

- przekazanie Zamawiającemu powstałych w trakcie trwania szkoleń konspektów lekcji wraz 

z materiałami dydaktycznymi, 

- wystawienie zaświadczeń uczestnikom i przekazanie ich kserokopii Zamawiającemu, 

- oznaczenie zaświadczeń zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

6. Wymagania dotyczące zamówienia: 

 Oferta powinna być sporządzona według załącznika nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego  oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy lub osobę fizyczną. 

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

objętej niniejszym zapytaniem ofertowym, 

 Wykonawca dostarcza wraz o ofertą kserokopię odpisu z właściwego rejestru, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

 Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń, tj.: trzyletni okres działalności,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy: wykonał należycie co najmniej jedną 

usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia o wyżej wymienionej tematyce.  

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Zamawiający żąda przedłożenia przez 

wykonawcę: wykazu usług wykonanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz 
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z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały 

wykonane (wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania) 

 Kryterium oceny ofert jest: cena – znaczenie 85% i doświadczenie – znaczenie 15%. 

 Cena w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 

 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

wśród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

 Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja 

zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, poprzez stronę internetową 

www.pspklimontow.pl 

 W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 

doprecyzowania ofert.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez 

podania przyczyny. 

 Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie 

spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w niniejszej ofercie. 

 

7. Kryteria oceny ofert: 

 

7.1 Wybór  oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria: 

 

Nr kryterium Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena brutto 85% 

2. Doświadczenie, ilość przeprowadzonych usług 15% 

 

7.2 Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 

pkt. 
 
7.3 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

Nr kryterium Wzór 

1. Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 85 

gdzie: 
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych 

 
- Cb – cena oferty badanej 

 

- 85 –wskaźnik stały 
 

2. Punkty za doświadczenie, ilość przeprowadzonych usług 

szkoleniowych obliczona będzie według wzoru P1 – 15 pkt: 

P1= So/Smax x 15 

 

gdzie: 

P1 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1 pkt = 5% 

So – ilość przeprowadzonych usług szkoleniowych o tematyce 

zgodnej z przedmiotem zamówienia lub zbliżonej w ciągu ostatnich 

3 lat (należy przedstawić wykaz w którym będzie podana nazwa 

usługi, termin realizacji, nazwa i adres Zleceniodawcy dla którego 

http://www.pspklimontow.pl/
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usługa była zrealizowana. Do punktacji będą brane tylko usługi 

wymienione w załączniku nr 2). Maksymalnie można wykazać  

3 usługi. 

Jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwości do wykazanych szkoleń 

zastrzega sobie prawo do żądania dowodów (np. referencje) 

potwierdzających należyte wykonanie tych usług. 

Smax – największa ilość przeprowadzonych szkoleń grupowych                

o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 

trzech lat z ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, należy składać do 

godziny 9.00 w dniu 06.12.2018r. (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego): 

- osobiście w siedzibie Zamawiającego, sekretariat w zamkniętej kopercie, 

- za pośrednictwem poczty/ kuriera na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa                                

im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27- 640 Klimontów (decyduje data 

doręczenia),                                                                                                                                                            

Oferty złożone po terminie oraz w sposób inny niż opisany w pkt. 8, nie będą brane pod 

uwagę podczas oceny ofert i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. 

 9. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. 

10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania poprzez stronę internetową  

pspklimontow.pl, a Oferenta, którego oferta zostanie wybrana powiadomimy telefonicznie lub 

e-mailem. 

 

11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 

1 i 2 ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r informujemy, 

że : Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, 

zawarcia i realizacji umowy jest Publiczna Szkoła Podstawowa im J. Ossolińskiego  

w Klimontowie. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz każdemu, 

kto jest zainteresowany, zgodnie z jawnością postępowań publicznych. Dane osobowe są 

przetwarzane na podstawie przepisów ustawy PZP oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

12. Warunki umowy i zmiany umowy 

 
12.1 Warunki umowy i zmiany umowy określa wzór umowy do zapytania ofertowego. 

13.  Oferta powinna zawierać: 

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy    

załącznik nr 2 - Wykaz usług wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat  

załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

załącznik nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych  

załącznik nr 5- Wzór umowy  

13. Osoba do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania: 

http://www.zsotarlow.szkolnastrona.pl/bip/container/szkolenie-nauczycieli-2018-styczen/zal-1-formularz--ofertowy-sp-tarlow-szkolenia.doc
http://www.zsotarlow.szkolnastrona.pl/bip/container/szkolenie-nauczycieli-2018-styczen/zal-4-sp-tarlow-kursy.doc
http://www.zsotarlow.szkolnastrona.pl/bip/container/szkolenie-nauczycieli-2018-styczen/zal-2-wzor-umowy-sp-tarlow-szkolenia.doc
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Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej – Elżbieta Czajkowska 

Telefon: 15 8661018 

Adres e-mail: psp-klimontow@o2.pl 
 

Koordynator projektu: Dorota Rogala 

Telefon: 669-363-900 

Adres e-mail: dorisrogala@gmail.com 

 

Sporządzono dn.27.11.2018r. 

 

 

Klimontów, 2018-11-27  

Elżbieta Czajkowska 

Dyrektor PSP w Klimontowie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:psp-klimontow@o2.pl
mailto:dorisrogala@gmail.com
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Załącznik 1 

 

Miejscowość, data……...………………….…… 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

na 

Przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli w ramach realizacji 

projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów”.  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

1. Nazwa wykonawcy  

2. Adres do korespondencji  

3. NIP  

4. E-mail  

5. Telefon  

6. Osoba do kontaktów  

 

Część 1 
 

Przedmiot oferty Liczba 
godzin 

 Cena 
jednostkowa 
brutto 

 Oferowana cena  
w zł brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia /Koszt całkowity brutto 
wynosi 

 Zastosowanie TIK na lekcji. 
 (2 grupy x10h)  

20h   

 

Część 2 

 
Przedmiot oferty Liczba 

godzin 
 Cena 
jednostkowa 
brutto 

 Oferowana cena  
w zł brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia /Koszt całkowity brutto 
wynosi 

 Tablica interaktywna i bezpieczna 

cyberprzestrzeń                                                   
(2 grupy x 40h)  

80h   
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Część 3 

 
Przedmiot oferty Liczba 

godzin 
 Cena 
jednostkowa 
brutto 

 Oferowana cena  
w zł brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia /Koszt całkowity brutto 
wynosi 

 Scratch dla początkujących  

(2 grupy x 80h)  
160h   

 

Część 4 

 
Przedmiot oferty Liczba 

godzin 
 Cena 
jednostkowa 
brutto 

 Oferowana cena  
w zł brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia /Koszt całkowity brutto 
wynosi 

 Robotyka dla początkujących – 

zajęcia z wykorzystaniem klocków 

Lego Mindstorms Education EV 3  

 (4 grupy x 40h)  

160h    

 

 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

- zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji zamówienia i w pełni je 

akceptuję, 

- zapoznałam/em się z obowiązującym wzorem umowy i w pełni akceptuję zawarte w niej postanowienia, 

- zawarte w niniejszej ofercie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i nie stanowią czynu nieuczciwej 

konkurencji. 
 

 

 

 

……………….…………………………………………………..  
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy, pieczęć 
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Załącznik nr 2 

 

Miejscowość i data …………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

Nazwa, adres Wykonawcy 

 

 

 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT 
 

 

L.p.  

Nazwa Usługi 

 

Termin realizacji 

 

Nazwa i adres 

Zleceniodawcy 

 
1.     

2.     

3.     

  
 

 

 
 
 

……………….…………………………………………………..  
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy, pieczęć 
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Załącznik nr 3 

 

Miejscowość, data ………………………………  

…………………………………………………… 

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

…………………………………………………… 

Nazwa, adres Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

Przystępując do postępowania na przeprowadzenie  kursów doskonalących dla 

nauczycieli w ramach realizacji projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8. Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego  

w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe). 

 
 

Ja niżej podpisany/a, reprezentując firmę której nazwa jest wskazana w pieczęci 

nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach 

rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania. 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 

4. Zapoznałem/am się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania  

usługi  będącej przedmiotem zamówienia. 

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

Data: ......................................... 

 
 

....................................................................................... 
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

Miejscowość i data …………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

Nazwa, adres Wykonawcy 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

 

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodnie z art.7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO1 wyraźną                            

i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Publiczną 

Szkołę Podstawową im. J. Ossolińskiego w Klimontowie z siedziba przy ul. Szkolna 1,                  

27-640 Klimontów w celu związanym przedmiotowym postępowaniem. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa                

w art.7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie                   

o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie 

o warunku możliwości jej rozliczalności tj., że dane osobowe są przetwarzane w sposób jaki 

wymaga tego RODO, a zatem zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście dla osoby, której 

dane dotyczą, z ograniczeniem celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych, dane są 

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, z ograniczeniem przechowywania w czasie do 

niezbędnego minimum, w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym integralność i ich 

poufność. 
 
 

……………….…………………………………………………..  
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy, pieczęć 

 

 

 
 

 

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych 
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Załącznik nr 5 

 

 PSP.K.EFS.ZO.1.2018                                                                                 

 

UMOWA nr …………/2018 ( wzór) 

 

zawarta dnia …………….., w Klimontowie, pomiędzy: 

 

Gmina Klimontów / PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. JERZEGO OSSOLIŃSKIEGO W KLIMONTOWIE 

NIP ………………………….., REGON: ………………………………. 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Zleceniodawcą, 

 

a 
 

……………………………………………………………………………………………… 

NIP..........................................., REGON: ………………………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………. 

zwanym dalej Zleceniobiorcą 

 

§ 1 

Niniejsza umowa dotyczy zamówienia na przeprowadzenie  kursów doskonalących dla 

nauczycieli w ramach realizacji projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8. Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie 

stosowania TIK (projekty konkursowe). 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

Projekcie – rozumie się przez to projekt pod nazwą „E-dukacja w Gminie Klimontów” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8. Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie 

stosowania TIK (projekty konkursowe). 

Godzinie – rozumie się przez to godzinę szkolenia, tj. 45 minut 
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Kursie lub Szkoleniu – rozumie się przez to kurs doskonalący dla nauczycieli, zwany 

również szkoleniem. 

Harmonogramie – rozumie się przez to plan kursu, który zostanie opracowany przez 

Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym w terminie 10 dni od daty podpisania umowy 

na podstawie założeń określonych w zapytaniu ofertowym. 

Uczestnikach – rozumie się przez to Uczestników Projektu „E-dukacja w Gminie 

Klimontów”. Uczestnikami Projektu będą nauczyciele PSP im. J. Ossolińskiego  

w Klimontowie. 

§ 3 

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących 

czynności: 

- określenia programu szkolenia, 

- prowadzenia zajęć szkoleniowych w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych zgodnie  

z harmonogramem, 

- zapewnienia wysokiej jakości szkoleń,  

- przestrzegania obowiązujących w projekcie procedur, 

- punktualnego prowadzenia zajęć i kształtowania właściwej atmosfery wśród uczestników, 

- prowadzenia uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji (np. dziennik zajęć z listą 

obecności) z przeprowadzonych zajęć i terminowe przekazywanie ich Zamawiającemu, 

- przekazania Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji potwierdzającej realizację usługi 

(m.in. miesięczne wykazy zrealizowanych godzin, protokoły odbioru przedmiotu umowy), 

- przekazania Zamawiającemu powstałych w trakcie trwania szkoleń konspektów lekcji wraz 

z materiałami dydaktycznymi,   

- wystawienia zaświadczeń uczestnikom i przekazania ich kserokopii Zamawiającemu, 

- oznaczenia zaświadczeń zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 4 

Zleceniobiorca oświadcza, że: 

1) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 

2) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem do wykonania 

zamówienia, 

3) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

§ 5 

1. W przypadku niemożności przeprowadzenia szkolenia w terminach określonych  

w harmonogramie z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, jest on zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zaistniałym fakcie. 

2. W tym przypadku Zleceniobiorcy przysługuje prawo wyznaczenia zastępcy, posiadającego 

przymioty określone w § 4, za pisemną zgodą Zleceniodawcy. 

3.W celu zapewnienia płynności realizacji Projektu, Zleceniodawca może dokonać korekty  

w harmonogramie realizacji kursu umożliwiającej przeprowadzenie szkolenia przez 

Zleceniobiorcę w innym terminie. 

§ 6 

1. Za prawidłowe wykonanie czynności wymienionych w § 3 Zleceniobiorca otrzyma  

od Zleceniodawcy wynagrodzenie w wysokości: ……………… złotych brutto (słownie: 

………………………………… złotych xx/100) za każdą godzinę przeprowadzonych zajęć. 



Projekt „E-dukacja w Gminie Klimontów” współfinansowany przez Unię Europejską                                                                                                         

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  2014-2020  

14 
 

2. Łącznie Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi za cały okres 

umowy w wysokości ………………………………………………………………………..… 

……………………………………………zł brutto (słownie: ……..………………………… 

……………………………………………………………. złotych xx/100). 

3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy  

w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

4. Podstawą do wystawienia faktur będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 

przedmiotu umowy wraz z pełną dokumentacją. 

5. W treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, 

jako Nabywca będzie figurowała: Gmina Klimontów 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1  

NIP 8641729561, REGON 830409940  Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów 

6. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 7 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez 

Zleceniodawcę. 

§ 8 

W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób 

nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniobiorca zapłaci 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 

brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. O każdym 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawca będzie 

informował Zleceniobiorcę pisemnie wskazując w jakim zakresie umowa nie została 

wykonana lub została wykonana nienależycie. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

§ 11 

Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy na czas trwania szkoleń sprzęt i 

urządzenia niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej.  

Zleceniobiorca zobowiązuje się do należytej dbałości o powierzony sprzęt i urządzenia.  

 

§ 12 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, od dnia ……………………..r. do dnia 

………………….. r. 

§ 13 
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Zleceniobiorca oświadcza, iż w razie zaprzestania finansowania projektu na skutek 

rozwiązania umowy pomiędzy Zleceniodawcą, a Instytucją Zarządzającą, wyraża zgodę na 

rozwiązanie niniejszej umowy bez wypowiedzenia oraz nie będzie rościł sobie pretensji do 

jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. 

 

§ 14  

Strony oświadczają, że posiadają wiedzę, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 15 

Strony zgodnie ustalają, że termin wypłaty wynagrodzenia określony w  § 6 ust. 3 może ulec 

zmianie w sytuacji, gdy na konto Projektu nie zostanie przekazana przez Instytucję 

Zarządzającą wystarczająca suma środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia. 

 

§ 16 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz zapisy umowy o dofinansowanie projektu oraz przepisy wynikające z warunków 

realizacji projektu. 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


