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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 
o warto ci poni ej  200.000,00 EURO 

 
 

na: wiadczenie us ug szkoleniowych 
 
 

og oszonego w Biuletynie Zamówie  Publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ CY  
Gmina Miasta Sopotu 
ul. Ko ciuszki 25/27 
 81-704 Sopot 
www.sopot.pl 
NIP 585 14 11 941 REGON 191675563 
 
w imieniu której dzia a: 
Centrum Kszta cenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrze a 
ul. Ko ciuszki 22-24 
81-704 Sopot 
www.cku.sopot.pl 
 
NIP 585 12 21 407   Regon 191896755 
 

Zatwierdzi : 
Aleksandra Ci glewicz-Wachowiak 
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PODSTAWA PRAWNA  

Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówie  publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2010.  Nr  113  
poz. 759.), zwana dalej „ustaw ”. 
 
SPIS TRE CI: 
 
Rozdzia    1. Opis przedmiotu zamówienia 
Rozdzia    2. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spe niania tych warunków. 
Rozdzia    3. wiadczenia lub dokumenty jakie maj  dostarczy  Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu 
Rozdzia    4. Informacje o sposobie porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawcami 

oraz przekazywania o wiadcze  i dokumentów, a tak e wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania si  z Wykonawcami 

Rozdzia    5. Wymagania dotycz ce wadium 
Rozdzia    6. Opis sposobu przygotowania oferty 
Rozdzia    7. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert 
Rozdzia    8. Opis sposobu obliczenia ceny 
Rozdzia    9. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
Rozdzia  10. Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta  dope nione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Rozdzia  11. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy 
Rozdzia  12. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w toku 

post powania o udzielenie zamówienia 
Rozdzia  13. Wzór umowy 
Rozdzia  14. Wzór oferty 
Rozdzia  15. Wzory za czników do oferty 
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Rozdzia   1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie us ug szkoleniowych polegaj cych na 

przygotowaniu i przeprowadzeniu wyk adów, warsztatów, konsultacji grupowych 
i indywidualnych oraz opracowaniu materia ów dla uczestników projektu  
„Wspomaganie szkó  i przedszkoli w Sopocie” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita  Ludzki 2007-2013, Priorytet III. Wysoka Jako  Edukacji, Dzia anie 
3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó . 

2. Zaj cia prowadzone b  w szko ach:  
 Samorz dowa Szko a Podstawowa Nr 1, 81-843 Sopot, ul. Amii Krajowej 50/54; 
 Samorz dowa Szko a Podstawowa Nr 7, 81-715 Sopot, ul. Haffnera 55; 
 Samorz dowa Szko a Podstawowa Nr 8, 81-735 Sopot, ul. 3 Maja 41; 
 Samorz dowa Szko a Podstawowa Nr 9, 81-881 Sopot, ul Kolberga 15; 
 Gimnazjum Nr 1, 81-749 Sopot, ul. Ksi t Pomorskich 16/18; 
 Gimnazjum Nr 2, 81-814 Sopot, ul. Wejherowska 1; 
 Gimnazjum Nr 3, 81-715 Sopot, ul Haffnera 55; 
 Zespó  Szkó  Handlowych, 81-704 Sopot, ul. Ko ciuszki 18-20; 
 Centrum Kszta cenia Ustawicznego, 81-704 Sopot, ul. Ko ciuszki 22-24  (zaj cia dla 

przedszkoli), 
w okresie od 15 pa dziernika 2014 do 14 czerwca 2015 r.   

3. Zamówienie jest podzielone na 12 niezale nych cz ci dotycz cych szkole  
w  przedszkolach, szko ach podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjach. Oferty 
nale y sk ada  na ka  poszczególn  cz .  

4. Celem g ównym jest pog bienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z metodyki nauczania 
i wychowania nauczycieli szkó  podstawowych, ponadgimnazjalnych, gimnazjów 
i przedszkoli w Sopocie. Wsparciem edukacyjnym zostan  obj ci nauczyciele i dyrektorzy 
szkó  i przedszkoli, które przyst pi y do projektu. 

5. Wykonawca zobowi zany b dzie do wiadczenia us ug szkoleniowych w placówkach 
wymienionych w pkt.2. wed ug harmonogramów uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Koordynatora projektu oraz do prowadzenia niezb dnej dokumentacji dot. 
realizowanych zada . Wykonawca prowadz cy zaj cia (wyk ady, warsztaty, konsultacje 
grupowe i indywidualne) b dzie zobowi zany do opracowania tematyki zaj , realizacji 
godzin w ramach projektu, dokumentowania zaj  (na podstawie dzienników zaj , list 
obecno ci), prowadzenia obserwacji i pomiarów pedagogicznych, sporz dzania 
dokumentacji, dokonywania oceny efektywno ci pomocy, sprawozda  na podstawie 
analiz, ankiet, diagnoz i innych narz dzi wykorzystywanych do pomiaru jako ci 
i mierzenia rezultatów oraz do pomocy i wspó pracy z osobami nadzoruj cymi projekt, 
jak równie  do informowania uczestników zaj  o wspó finansowaniu zaj  ze rodków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. 

6. Wymaga  si   zapewnienia we w asnym zakresie zast pstwa przez inn  osob , pod 
warunkiem spe nienia przez osob  zast puj  warunków nie ni szych ni  opisane 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie. 

7. Je eli Wykonawca zamierza cz  zamówienia powierzy  podwykonawcom to jego zakres 
powierzonych czynno ci wskazuje w ofercie.   

8. Wykonawca b dzie ponosi  pe  odpowiedzialno  wobec Zamawiaj cego 
za us ugi/prace wykonane przez podwykonawców. 

9. Kod wspólnego s ownika zamówie  (CPV) 80000000-9us ugi szkoleniowe. 
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OPIS CZ CI ZAMÓWIENIA 
 

Cz  1 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: 
„Techniki uczenia si  i metody motywuj ce do nauki” w Samorz dowej 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Sopocie. 
Zaj cia odbywa  si  b  w ww. szkole. 
Liczba grup: 1 
Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wyk adów, 
5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych.  
Razem liczba godzin: 38h 
Liczba uczestników w grupie: 20-23 osób. 

Tematy obj te ofert :  
1. Techniki TOC w procesie uczenia si  (narz dzia logicznego my lenia) 
2. Mózg i pami  w procesie uczenia si  - pami  - skarb, teorie   

pami tania i zapominania; - mózg - przyjaciel, trzy mózgi, dwie pó kule).   
3. Nauczyciel jako „coach”, tutor. 
4. Techniki  motywuj ce i wspomagaj ce ucznia. 
5. Wykorzystywanie TIK w procesie dydaktycznym – tablice interaktywne. 
6. Jak rozmawia  z rodzicami na temat wspierania i motywowania ucznia 

do nauki. 
7. Wdra anie  omawianych metod do praktyki szkolnej i jego 

monitorowanie. 
8. EWD  

 

Proponowane terminy zaj :* 
W ka rod  w okresie od pa dziernika 2014 r. do grudnia 2014 r.  
* terminy zaj  mog  ulec zmianie po konsultacji z Dyrektorem szko y i SORE oraz po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu 
 
Cz  2 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: 

„Jak pomóc uczniowi osi gn  sukces edukacyjny „ w Samorz dowej Szkole 
Podstawowej Nr 7 w Sopocie.  
Zaj cia odbywa  si  b  w ww. szkole. 
Liczba grup: 1 
Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wyk adów, 
5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych.  
Razem liczba godzin: 38h 
Liczba uczestników w grupie: 20-23 osób. 
 

Tematy obj te ofert :  
1. Pokolenie XYZ; jakiego absolwenta potrzebuje rynek pracy;  

wspó czesna wiedza o warunkach sprzyjaj cych procesowi 
edukacyjnemu. 

2. Diagnoza  i dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i mo liwo ci 
edukacyjnych uczniów. 
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3.  Jak zaanga owa  uczniów do planowania, organizowania i realizacji 
procesów edukacyjnych prowadzonych w klasie/szkole? 

4. Techniki  motywuj ce i wspomagaj ce ucznia.  
5. Techniki TOC w procesie uczenia si  (narz dzia logicznego my lenia). 
6. Jak rozmawia  z rodzicami na temat wspierania i motywowania ucznia 

do nauki. 
7. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych  i multimediów  na 

lekcji. 
8. Dobór i wykorzystanie metod i form pracy do mo liwo ci uczniów. 
9. Wdra anie  omawianych metod do praktyki szkolnej i jego 

monitorowanie. 
10. EWD 

 
Proponowane terminy zaj :*  
W ka rod  w okresie od pa dziernika 2014 r. do grudnia 2014 r.  
* terminy zaj  mog  ulec zmianie po konsultacji z Dyrektorem szko y i SORE oraz po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu 
 
Cz  3 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: 

„Wykorzystanie TIK na zaj ciach edukacyjnych” w Samorz dowej Szkole 
Podstawowej Nr 8 w Sopocie. 
Zaj cia odbywa  si  b  w ww. szkole. 
Liczba grup: 2 
Oferta  dla  ka dej  z  grup  obejmuje:  po  15  godz.  warsztatów  i  10  godzin  
wyk adów. 
Oferta dla obu grup obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin 
konsultacji indywidualnych. 
Razem liczba godzin: 63h 
Liczba uczestników w grupie: 18-22 osób. 

Tematy obj te ofert :  
1. Praktyczne zastosowanie narz dzi informatycznych do przygotowania 

i prowadzenia zaj  dydaktycznych. 
2. Aktywne kszta towanie umiej tno ci uczniów zwi zanych 

z wykorzystaniem zasobów Internetu oraz  programów edukacyjnych. 
3. Techniki TOC w procesie uczenia si  (narz dzia logicznego my lenia). 
4. Techniki  motywuj ce i wspomagaj ce ucznia.  
5. Praktyczne wykorzystanie zasobów portalu Scholaris dla nauczycieli. 
6. Lekcje otwarte z  zastosowaniem  narz dzi i metod  opartych na  

wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 
7. Przyk ady dobrych praktyk. 
8. Wspólne przygotowanie katalogu przydatnych stron internetowych 

oraz multimedialnych programów edukacyjnych.  
 
Proponowane terminy zaj :*  
W ka rod  w okresie od pa dziernika 2014 r. do grudnia 2014 r.  
* terminy zaj  mog  ulec zmianie po konsultacji z Dyrektorem szko y i SORE oraz po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu 
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Cz  4 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: 

„Wykorzystanie TIK na zaj ciach edukacyjnych ” w Samorz dowej Szkole 
Podstawowej Nr 9 w Sopocie.  
Zaj cia odbywa  si  b  w ww. szkole. 
Liczba grup: 2 
Oferta  dla  ka dej  z  grup  obejmuje:  po  15  godz.  warsztatów  i  10  godzin  
wyk adów. 
 Oferta dla obu grup obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin 
konsultacji indywidualnych.  
Razem liczba godzin: 63h 
Liczba uczestników w grupie: 18-19 osób. 

Tematy obj te ofert :  
1. Praktyczne zastosowanie narz dzi informatycznych do przygotowania 

i prowadzenia zaj  dydaktycznych. 
2. Aktywne kszta towanie umiej tno ci uczniów zwi zanych 

z wykorzystaniem zasobów Internetu oraz  programów edukacyjnych. 
3. Techniki TOC w procesie uczenia si  (narz dzia logicznego my lenia)   
4. Techniki  motywuj ce i wspomagaj ce ucznia.  
5. Praktyczne wykorzystanie zasobów portalu Scholaris dla nauczycieli. 
6. Lekcje otwarte z  zastosowaniem  narz dzi i metod  opartych na  

wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 
7. Przyk ady dobrych praktyk. 
8. Wspólne przygotowanie katalogu przydatnych stron internetowych 

oraz multimedialnych programów edukacyjnych.  
 

Proponowane terminy zaj :*  
W ka dy wtorek w okresie od grudnia 2014 r. do czerwca 2015 r.  
* terminy zaj  mog  ulec zmianie po konsultacji z Dyrektorem szko y i SORE oraz po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu 
 
Cz  5 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: 

„Techniki uczenia si  i metody motywuj ce do nauki ” w Gimnazjum Nr 1 
w Sopocie. 
Zaj cia odbywa  si  b  w ww. szkole. 
Liczba grup: 2 
Oferta  dla  ka dej  z   grup  obejmuje:  po  15  godz.  warsztatów  i  10  godzin  
wyk adów. 
Oferta dla obu grup obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin 
konsultacji indywidualnych.  
Razem liczba godzin: 63h 
Liczba uczestników w grupie: 18-20 osób. 

Tematy obj te ofert :  
1. Techniki TOC w procesie uczenia si  (narz dzia logicznego my lenia)    
2. Mózg i pami  w procesie uczenia si  - pami  - skarb, teorie   

pami tania i zapominania;- mózg - przyjaciel, trzy mózgi, dwie pó kule).   
3. Nauczyciel jako „coach”, tutor. 
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4. Techniki  motywuj ce i wspomagaj ce ucznia. 
5. Wykorzystywanie TIK w procesie dydaktycznym – tablice interaktywne. 
6. Jak rozmawia  z rodzicami na temat wspierania i motywowania ucznia 

do nauki. 
7. Wdra anie  omawianych metod do praktyki szkolnej i jego 

monitorowanie. 
8. EWD  

 
Proponowane terminy zaj  dla grupy 1:* 
W ka rod  w okresie od stycznia 2015 r. do maja 2015 r.  
Proponowane terminy zaj  dla grupy 2:* 
W ka rod  w okresie od stycznia 2015 r. do maja 2015 r.  
* terminy zaj  mog  ulec zmianie po konsultacji z Dyrektorem szko y i SORE oraz po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu 
 

 

Cz  6 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: 
„Jak pomóc uczniowi osi gn  sukces edukacyjny” w Gimnazjum Nr 2 
w  Sopocie. 
Zaj cia odbywa  si  b  w ww. szkole. 
Liczba grup: 1 
Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wyk adów, 
5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych.  
Razem liczba godzin: 38h 
Liczba uczestników w grupie: 19-22 osób. 

Tematy obj te ofert :  
1. Pokolenie XYZ; jakiego absolwenta potrzebuje rynek pracy;  

wspó czesna  wiedza o warunkach sprzyjaj cych procesowi 
edukacyjnemu. 

2. Diagnoza  i dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i mo liwo ci   
3. edukacyjnych   uczniów. 
4.  Jak zaanga owa  uczniów do planowania, organizowania i realizacji 

procesów edukacyjnych prowadzonych w klasie/szkole? 
5. Techniki  motywuj ce i wspomagaj ce ucznia.  
6. Techniki TOC w procesie uczenia si  (narz dzia logicznego my lenia)    
7. Jak rozmawia  z rodzicami na temat wspierania i motywowania ucznia 

do nauki. 
8. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych  i multimediów  na 

lekcji. 
9. Dobór i wykorzystanie metod i form pracy do mo liwo ci uczniów. 
10. Wdra anie  omawianych metod do praktyki szkolnej i jego 

monitorowanie. 
11. EWD 

 

Proponowane terminy zaj *:  
W ka dy wtorek w okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r.  
* terminy zaj  mog  ulec zmianie po konsultacji z Dyrektorem szko y i SORE oraz po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu 
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Cz  7 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: 
„Jak pomóc uczniowi osi gn  sukces edukacyjny” w Gimnazjum Sportowym 
Nr 3 w Sopocie. 
Zaj cia odbywa  si  b  w ww. szkole. 
Liczba grup: 1 
Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wyk adów, 
5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych.  
Razem liczba godzin: 38h 
Liczba uczestników w grupie: 20-25 osób. 

Tematy obj te ofert :  
1. Pokolenie XYZ; jakiego absolwenta potrzebuje rynek pracy;  wspó czesna  

wiedza o warunkach sprzyjaj cych procesowi edukacyjnemu. 
2. Diagnoza  i dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i mo liwo ci   

edukacyjnych   uczniów. 
3.  Jak zaanga owa  uczniów do planowania, organizowania i realizacji 

procesów edukacyjnych prowadzonych w klasie/szkole? 
4. Techniki  motywuj ce i wspomagaj ce ucznia.  
5. Techniki TOC w procesie uczenia si  (narz dzia logicznego my lenia)    
6. Jak rozmawia  z rodzicami na temat wspierania i motywowania ucznia 

do nauki. 
7. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych  i multimediów  na 

lekcji. 
8. Dobór i wykorzystanie metod i form pracy do mo liwo ci uczniów. 
9. Wdra anie  omawianych metod do praktyki szkolnej i jego 

monitorowanie. 
10. EWD 
 

Proponowane terminy zaj *:  
W ka rod  w miesi cach od pa dziernika 2014 r. do lutego 2014 r.  
* terminy zaj  mog  ulec zmianie po konsultacji z Dyrektorem szko y i SORE oraz po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu 
 
Cz  8 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: 

„Jak pomóc uczniowi osi gn  sukces edukacyjny” w Zespole Szkó  
Handlowych  w Sopocie.  
Zaj cia odbywa  si  b  w ww. szkole. 
Liczba grup: 2 
Oferta  dla  ka dej  z   grup  obejmuje:  po  15  godz.  warsztatów  i  10  godzin  
wyk adów. 
Oferta dla obu grup obejmuje: 5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin 
konsultacji indywidualnych.  
Razem liczba godzin: 63h 
Liczba uczestników w grupie: 18-25 osób. 

Tematy obj te ofert :  
1. Pokolenie XYZ; jakiego absolwenta potrzebuje rynek pracy;  wspó czesna  

wiedza o warunkach sprzyjaj cych procesowi edukacyjnemu. 
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2. Diagnoza  i dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i mo liwo ci   
edukacyjnych   uczniów. 

3.  Jak zaanga owa  uczniów do planowania, organizowania i realizacji 
procesów edukacyjnych prowadzonych w klasie/szkole? 

4. Techniki  motywuj ce i wspomagaj ce ucznia.  
5. Techniki TOC w procesie uczenia si  (narz dzia logicznego my lenia)    
6. Jak rozmawia  z rodzicami na temat wspierania i motywowania ucznia 

do nauki. 
7. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych  i multimediów  na 

lekcji. 
8. Dobór i wykorzystanie metod i form pracy do mo liwo ci uczniów. 
9. Wdra anie  omawianych metod do praktyki szkolnej i jego 

monitorowanie. 
10. EWD 
 

Proponowane terminy zaj *:  
W ka dy czwartek  w okresie od pa dziernika 2014 r. do lutego 2015 r.  
* terminy zaj  mog  ulec zmianie po konsultacji z Dyrektorem szko y i SORE oraz po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu 
 

Cz  9 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: 
„Projekt edukacyjny w przedszkolu” dla nauczycieli Przedszkola Nr 4, 
Przedszkola Nr 8 w Sopocie. 
Zaj cia odbywa  si  b  w Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Sopocie. 
Liczba grup: 1 ( wyk ady i warsztaty) 
Liczba grup: 2 (konsultacje grupowe i indywidualne)  
Oferta dla obu grup cznie obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin 
wyk adów. 
Oferta dla ka dej grupy / ka dego przedszkola  obejmuje: 5 godzin konsultacji 
grupowych  i 8 godzin konsultacji indywidualnych.  
Razem liczba godzin: 51h 
Liczba uczestników w grupie: 11-12 osób. 
 
Tematy obj te ofert : 
1. Wykorzystywanie wyników ewaluacji wewn trznej w planowaniu rozwoju 

przedszkola. 
2. Projekt edukacyjny w strategii dydaktycznej wspomagaj cej realizacj  

podstawy programowej. 
3. Za enia, etapy i wp yw metody projektów na rozwój dzieci. 
4. Projekt edukacyjny w strategii dydaktycznej wspomagaj cej realizacj  

podstawy programowej. 
5. Za enia, etapy i wp yw metody projektów na rozwój dzieci. 
6. Wypracowanie przyk adowych projektów edukacji dla ró nych grup 

wiekowych w celu praktycznego zastosowania ich w pracy przedszkola. 
7. Dokumentowanie dzia  podejmowanych w czasie realizacji projektu. 



   
PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI  EUROPEJSK  ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO 

„Wspomaganie szkó  i przedszkoli w Sopocie” UDA-POKL.03.05.00-00-159/12 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki 2007-2013,  

Priorytet III. Wysoka jako  systemu o wiaty, Dzia anie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó    

St
ro

na
10

8. Wdro enie projektów edukacyjnych w proces dydaktyczny i jego 
monitoring. 

9. Nauczyciel przedszkola jako „coach” dla dziecka. 
10. Prezentacja rezultatów realizacji projektów edukacyjnych. 

 

Proponowane terminy zaj *:  
Sobotyw okresie od 15 pa dziernika 2014 r. do 14 czerwca 2015 r.  
* terminy zaj  mog  ulec zmianie po konsultacji z Dyrektorem szko y i SORE oraz po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu 
 
 
 
Cz  10 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: 

„Praca z dzie mi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” dla nauczycieli 
Przedszkola Nr 10 i Przedszkola Nr 12 w Sopocie. 
Zaj cia odbywa  si  b  w Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Sopocie. 
Liczba grup: 1 ( wyk ady i warsztaty) 
Liczba grup: 2 (konsultacje grupowe i indywidualne)  
Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wyk adów. 
Oferta dla obu grup (ka de przedszkole stanowi jedna grup ) obejmuje: po 
5 godzin konsultacji grupowych  i 8 godzin konsultacji indywidualnych.  
Razem liczba godzin: 51h 
Liczba uczestników w grupie: 17-18 osób. 
 
Tematy obj te ofert : 

1. Ocena diagnozy dzieci z SPE. 
2. Kompetencje nauczyciela dotycz ce rozpoznawania specjalnych 

potrzeb dzieci przejawiaj cych zaburzenia zachowania 
3. Prawne aspekty wspó pracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi  

potrzebami edukacyjnymi (egzekwowanie specjalistycznych bada  
dziecka od rodziców). 

4. Metody i formy pracy z dzie mi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i wychowawczymi oraz dzie mi zdolnymi 

5. Podstawy teoretyczne metody poznawczo-behawioralnej. 
6.  Poznanie wybranych technik behawioralnych (redukowanie zachowa  

niepo danych, budowanie wspó pracy z dzieckiem.  
7. Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci; planowanie 

pracy z dzie mi z zaburzeniami w grupie ogólnodost pnej. 
8. Konstruowanie indywidualnych programów indywidualnych  dla dzieci 

potrzebuj cych wsparcia.  
9. Kompetencje nauczyciela w zakresie komunikacji interpersonalnej. 
10. Ró norodne formy wspó pracy, integracji i komunikacji nauczycieli 

z rodzicami- dobre spotkanie z rodzicami. 
11. „Trudny rodzic” – jak z nim pracowa ? 



   
PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI  EUROPEJSK  ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO 

„Wspomaganie szkó  i przedszkoli w Sopocie” UDA-POKL.03.05.00-00-159/12 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki 2007-2013,  

Priorytet III. Wysoka jako  systemu o wiaty, Dzia anie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó    

St
ro

na
11

12. Planowanie i prowadzenie grupowych i indywidualnych konsultacji dla 
rodziców. 

13. Zasady prowadzenia skutecznych mediacji w konfliktach pomi dzy 
nauczycielami  i rodzicami. 

 
Proponowane terminy zaj *:  
Czwartki i sobotyw okresie od 15 pa dziernika 2014 r. do 14 czerwca 2015 r.  
* terminy zaj  mog  ulec zmianie po konsultacji z Dyrektorem szko y i SORE oraz po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu 
 

 
Cz  11 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: 

„Nauczyciel 45+” dla  nauczycieli Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 5 
w Sopocie. 
Zaj cia odbywa  si  b  w Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Sopocie. 
Liczba grup: 1 (wyk ady i warsztaty) 
Liczba grup: 2 (konsultacje grupowe i indywidualne)  
Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wyk adów. 
Oferta dla obu grup (ka de przedszkole stanowi jedna grup ) obejmuje: po 
5 godzin konsultacji grupowych  i 8 godzin konsultacji indywidualnych.  
Razem liczba godzin: 51h 
Liczba uczestników w grupie: 16-17 osób. 
 
Tematy obj te ofert : 

1. Umiej tno  pracy z g osem. 
2. Umiej tno  sprz tu multimedialnego oraz nowoczesnych technologii 

pracy z dzie mi. 
3. Radzenie sobie ze stresem i jego objawami (relaksacja) oraz 

z d ugotrwa ym zm czeniem. 
4. Poznanie wybranych technik behawioralnych (redukowanie zachowa  

niepo danych, budowanie wspó pracy z dzieckiem.  
5. Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci; planowanie 

pracy z dzie mi z zaburzeniami w grupie ogólnodost pnej. 
6. Umiej tno  regeneracji zasobów psychofizycznych nauczycieli. 
 

 

Proponowane terminy zaj *:  
Wtorki i czwartki w okresie od 15 pa dziernika 2014 r. do 14 czerwca 2015 r.  
* terminy zaj  mog  ulec zmianie po konsultacji z Dyrektorem szko y i SORE oraz po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu 
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Cz  12 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty doskonalenia: 

„Wspieranie pracy wychowawców grup- bezpieczne przedszkole” 
dla nauczycieli Przedszkola Nr 1 w Sopocie. 
Zaj cia odbywa  si  b  w Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Sopocie. 
Liczba grup: 1 
Oferta dla 1 grupy obejmuje: 15 godz. warsztatów, 10 godzin wyk adów, 
5 godzin konsultacji grupowych i 8 godzin konsultacji indywidualnych.  
Razem liczba godzin: 38h 
Liczba uczestników w grupie: 11-12 osób. 
Tematy obj te ofert : 

1. Metody rozpoznawania potrzeb wychowawczych dzieci oraz zasady 
planowania i monitorowania oddzia ywa  wychowawczych. 

2.  Kompetencje komunikacyjne w zakresie pracy wychowawczej 
z dzieckiem. 

3. Procedury interwencji wychowawczych, katalog kar i nagród, zestaw 
norm i zasad zachowania- kodeks przedszkolaka. 

4. Rozpoznawanie uczu  i radzenie sobie ze z ci , stresem 
i rozwi zywanie konfliktów. 

5. Kompetencje nauczyciela w zakresie komunikacji interpersonalnej. 
6. Autoprezentacja nauczyciela przedszkola 
7. Ró norodne formy wspó pracy, integracji i komunikacji nauczycieli 

z rodzicami. 
8. Planowanie i prowadzenie grupowych i indywidualnych konsultacji dla 

rodziców. 
9. Zasady prowadzenia skutecznych mediacji w konfliktach pomi dzy 

nauczycielami  i rodzicami. 
10. „Trudny rodzic” – jak z nim pracowa ? 
11. Dobra wywiadówka.  
12. Wdro enie metod wspó pracy z rodzicami i jego monitoring. 

 
 

Proponowane terminy zaj *:  
Soboty w okresie od 15 pa dziernika 2014 r. do 14 czerwca 2015 r.  
* terminy zaj  mog  ulec zmianie po konsultacji z Dyrektorem szko y i SORE oraz po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu 
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Rozdzia  2 
Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania 

tych warunków 
 

1. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegaj  wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówie  publicznych 

2) spe niaj  warunki udzia u w post powaniu okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówie  publicznych, dotycz ce: 
2.1) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania warunku: 
Warunek zostanie spe niony, je eli Wykonawca, który sk ada ofert  na:  

 
Cz  1 wyka e, e dysponuje co najmniej jedn  osob , która b dzie uczestniczy  

w wykonaniu zamówienia, posiadaj  wykszta cenie i do wiadczenie zgodne 
z ustaw  o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572, z pó n.zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  marca  2009  r.  w  sprawie  szczegó owych  
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkó  i wypadków 
w których mo na zatrudni  nauczycieli niemaj cych wy szego wykszta cenia lub 
uko czonego zak adu kszta cenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.: 

a) wykszta cenie wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  
b) do wiadczenie minimum 15–letnie jako nauczyciel  
c) do wiadczenie w prowadzeniu szkole  dla doros ych 

 
Cz  2 wyka e, e dysponuje co najmniej jedn  osob , która b dzie uczestniczy  

w wykonaniu zamówienia, posiadaj  wykszta cenie i do wiadczenie zgodne 
z ustaw  o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004r.  Nr 256, poz. 2572, z pó n.zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  marca  2009  r.  w  sprawie  szczegó owych  
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkó  i wypadków 
w których mo na zatrudni  nauczycieli niemaj cych wy szego wykszta cenia lub 
uko czonego zak adu kszta cenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.: 

a) wykszta cenie wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  
b) do wiadczenie minimum 15–letnie jako nauczyciel  
c) do wiadczenie w prowadzeniu szkole  dla doros ych 

 
Cz  3 wyka e, e dysponuje co najmniej jedn  osob , która b dzie uczestniczy  

w wykonaniu zamówienia, posiadaj  wykszta cenie i do wiadczenie zgodne 
z ustaw  o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004r.  Nr 256, poz. 2572, z pó n.zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  marca  2009  r.  w  sprawie  szczegó owych  
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkó  i wypadków 
w których mo na zatrudni  nauczycieli niemaj cych wy szego wykszta cenia lub 
uko czonego zak adu kszta cenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.: 
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a) wykszta cenie wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  
b) do wiadczenie minimum 15–letnie jako nauczyciel  
c) do wiadczenie w prowadzeniu szkole  dla doros ych 

 
Cz  4 wyka e, e dysponuje co najmniej jedn  osob , która b dzie uczestniczy  

w wykonaniu zamówienia, posiadaj  wykszta cenie i do wiadczenie zgodne 
z ustaw  o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004r.  Nr 256, poz. 2572, z pó n.zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  marca  2009  r.  w  sprawie  szczegó owych  
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkó  i wypadków 
w których mo na zatrudni  nauczycieli niemaj cych wy szego wykszta cenia lub 
uko czonego zak adu kszta cenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.: 

a) wykszta cenie wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  
b) do wiadczenie minimum 15–letnie jako nauczyciel  
c) do wiadczenie w prowadzeniu szkole  dla doros ych 

 
Cz  5 wyka e, e dysponuje co najmniej jedn  osob , która b dzie uczestniczy  

w wykonaniu zamówienia, posiadaj  wykszta cenie i do wiadczenie zgodne 
z ustaw  o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004r.  Nr 256, poz. 2572, z pó n.zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  marca  2009  r.  w  sprawie  szczegó owych  
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkó  i wypadków 
w których mo na zatrudni  nauczycieli niemaj cych wy szego wykszta cenia lub 
uko czonego zak adu kszta cenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.: 

a) wykszta cenie wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  
b) do wiadczenie minimum 15–letnie jako nauczyciel  
c) do wiadczenie w prowadzeniu szkole  dla doros ych 

 
Cz  6 wyka e, e dysponuje co najmniej jedn  osob , która b dzie uczestniczy  

w wykonaniu zamówienia, posiadaj  wykszta cenie i do wiadczenie zgodne 
z ustaw  o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004r.  Nr 256, poz. 2572, z pó n.zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  marca  2009  r.  w  sprawie  szczegó owych  
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkó  i wypadków 
w których mo na zatrudni  nauczycieli niemaj cych wy szego wykszta cenia lub 
uko czonego zak adu kszta cenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.: 

a) wykszta cenie wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 
b) do wiadczenie minimum 15–letnie jako nauczyciel  
c) do wiadczenie w prowadzeniu szkole  dla doros ych 

 
Cz  7 wyka e, e dysponuje co najmniej jedn  osob , która b dzie uczestniczy  

w wykonaniu zamówienia, posiadaj  wykszta cenie i do wiadczenie zgodne 
z ustaw  o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004r.  Nr 256, poz. 2572, z pó n.zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  marca  2009  r.  w  sprawie  szczegó owych  
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkó  i wypadków 
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w których mo na zatrudni  nauczycieli niemaj cych wy szego wykszta cenia lub 
uko czonego zak adu kszta cenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.: 

a) wykszta cenie wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  
b) do wiadczenie minimum 15 –letnie jako nauczyciel  
c) do wiadczenie w prowadzeniu szkole  w tej tematyce dla doros ych 

 
 

Cz  8 wyka e, e dysponuje co najmniej jedn  osob , która b dzie uczestniczy  
w wykonaniu zamówienia, posiadaj  wykszta cenie i do wiadczenie zgodne 
z ustaw  o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004r.  Nr 256, poz. 2572, z pó n.zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  marca  2009  r.  w  sprawie  szczegó owych  
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkó  i wypadków 
w których mo na zatrudni  nauczycieli niemaj cych wy szego wykszta cenia lub 
uko czonego zak adu kszta cenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.: 
a) wykszta cenie wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  
b) do wiadczenie minimum 15 –letnie jako nauczyciel  
c) do wiadczenie w prowadzeniu szkole  dla doros ych 

 
 

Cz  9 wyka e, e dysponuje co najmniej jedn  osob , która b dzie uczestniczy  
w wykonaniu zamówienia, posiadaj  wykszta cenie i do wiadczenie zgodne 
z ustaw  o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004r.  Nr 256, poz. 2572, z pó n.zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  marca  2009  r.  w  sprawie  szczegó owych  
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkó  i wypadków 
w których mo na zatrudni  nauczycieli niemaj cych wy szego wykszta cenia lub 
uko czonego zak adu kszta cenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.: 

a) wykszta cenie wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  
b) do wiadczenie minimum 15 –letnie jako nauczyciel  
c) do wiadczenie w prowadzeniu szkole  dla doros ych 

 
 

Cz  10 wyka e, e dysponuje co najmniej jedn  osob , która b dzie uczestniczy  
w wykonaniu zamówienia, posiadaj  wykszta cenie i do wiadczenie zgodne 
z ustaw  o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004r.  Nr 256, poz. 2572, z pó n.zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  marca  2009  r.  w  sprawie  szczegó owych  
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkó  i wypadków 
w których mo na zatrudni  nauczycieli niemaj cych wy szego wykszta cenia 
lub uko czonego zak adu kszta cenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 
400), tj.: 

a) wykszta cenie wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  
b) do wiadczenie minimum 15–letnie jako nauczyciel  
c) do wiadczenie w prowadzeniu szkole  dla doros ych  

  



   
PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI  EUROPEJSK  ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO 

„Wspomaganie szkó  i przedszkoli w Sopocie” UDA-POKL.03.05.00-00-159/12 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki 2007-2013,  

Priorytet III. Wysoka jako  systemu o wiaty, Dzia anie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó    

St
ro

na
16

 
Cz  11 wyka e, e dysponuje co najmniej jedn  osob , która b dzie uczestniczy  

w wykonaniu zamówienia, posiadaj  wykszta cenie i do wiadczenie 
zgodne z ustaw  o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r. (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572, z pó n. zm.) oraz 
Rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. 
w sprawie szczegó owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
okre lenia szkó  i wypadków w których mo na zatrudni  nauczycieli 
niemaj cych wy szego wykszta cenia lub uko czonego zak adu kszta cenia 
nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.: 

a) wykszta cenie wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  
b) do wiadczenie minimum 15 –letnie jako nauczyciel  
c) do wiadczenie w prowadzeniu szkole  dla doros ych 
 

Cz  12 wyka e, e dysponuje co najmniej jedn  osob , która b dzie uczestniczy  
w wykonaniu zamówienia, posiadaj  wykszta cenie i do wiadczenie 
zgodne z ustaw  o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r. (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572, z pó n. zm.) oraz 
Rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. 
w sprawie szczegó owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
okre lenia szkó  i wypadków w których mo na zatrudni  nauczycieli 
niemaj cych wy szego wykszta cenia lub uko czonego zak adu kszta cenia 
nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 400), tj.: 

a) wykszta cenie wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  
b) do wiadczenie minimum 15 –letnie jako nauczyciel  
c) do wiadczenie w prowadzeniu szkole  dla doros ych 
 
 

2. Wykonawca mo e polega  na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów (osób) , niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nim 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  
zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c mu w tym celu pisemne zobowi zanie 
tych podmiotów (osób) do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

3. Zamawiaj cy nie zastrzega, e o udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  
wy cznie Wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowi  osoby 
niepe nosprawne 
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Rozdzia  3 
wiadczenia lub dokumenty jakie maj  dostarczy  Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spe niania warunków udzia u w post powaniu 
 

1. W celu wykazania spe niania przez wykonawc  warunków udzia u w post powaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, nale y przed :  
1) o wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie ze wzorem za cznika nr 1 do oferty (Rozdzia  15 SIWZ). 
 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy nale y z  wraz z ofert : 
1)  o wiadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia,  o  których  mowa  w  art.  24,  ust  1  i  2  Ustawy,  
zgodnie ze wzorem za cznika nr 2 do oferty (Rozdzia  15 SIWZ).   

 
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5   
    Ustawy nale y z  wraz z ofert : 

Wykonawca wraz z ofert  sk ada list  podmiotów nale cych do tej samej grupy 
kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówie  publicznych 
albo informacj  o tym, e nie nale y do grupy kapita owej, wg za czonego wzoru- 
za cznik nr 3 do oferty. 
 
Wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu 
na potencja  innych podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji zamówienia, zobowi zany 
jest przed  tak e dokument dotycz cy tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
Wykonawcy, okre lonym w ust. 2 pkt 1. 
 

4. Forma sk adanych dokumentów: 
1) Dokumenty, wymienione w Rozdziale 3 SIWZ, nale y z  w formie orygina u lub kopii 

po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez wykonawc , zgodnie 
z rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich mo e da  Zamawiaj cy od Wykonawcy oraz form, 
w jakich te dokumenty mog  by  sk adane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 

 
5. Wykonawcy wyst puj cy wspólnie. 

1) Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia sk adaj  pe nomocnictwo 
do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla 
ustanowionego przez nich pe nomocnika. Pe nomocnictwo winno zosta  z one 
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  
3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponosz  solidarn  odpowiedzialno  za 
wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 
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Rozdzia  4 

Informacje o sposobie porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz 
przekazywania o wiadcze  i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania si  z Wykonawcami 
 

1. Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w j zyku polskim, 
z zachowaniem formy pisemnej.  

2. wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy 
przekazuj  pisemnie, faksem lub drog  elektroniczn  z zastrze eniem ust. 3). 

3. Oferta mo e by  z ona wy cznie w formie pisemnej.  
4. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drog  elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej 
niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Do kontaktowania si  z Wykonawcami upowa niona jest: Irena Obszy ska , 
Koordynatorprojektu, tel. 791 983 378, fax: 58 551 00 11, mail: sodn.efs@gmail.com 

 
 
 

Rozdzia  5 
Wymagania dotycz ce wadium 

Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium. 
 

 
 

Rozdzia  6 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wykonawca mo e z  na ka  cz  jedn  ofert . Ofert  nale y z  na formularzu 

oferty.  
2. Tre  oferty musi odpowiada  tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1. Oferta powinna by  sporz dzona w formie pisemnej, w j zyku polskim; zaleca si , 
aby oferta zosta a sporz dzona na formularzu za czonym do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia - Rozdzia  14 „Wzór oferty”, 

2. Za cznikami do oferty, stanowi cymi jej integraln  cz , s  dokumenty 
wymienione w  SIWZ. 

3. Oferta i ka dy z za czników powinny zosta  podpisane przez Wykonawc  lub 
osob  upowa nion  do jego reprezentowania i sk adania w jego imieniu 

wiadczenia woli.  
4. W przypadku, gdy Wykonawc  reprezentuje pe nomocnik, do oferty musi by  

za czone pe nomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) 
z okre leniem jego zakresu.  

5. Ewentualne poprawki w tre ci oferty powinny by  naniesione czytelnie 
i sygnowane  podpisem Wykonawcy. 

6. Oferta powinna zosta  zapakowana w sposób uniemo liwiaj cy jej przypadkowe 
otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazuj cy jej charakter 
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i przeznaczenie. Zaleca si , aby oferta zosta a z ona w dwóch zaklejonych 
kopertach:  

a. wewn trzna (zawieraj ca ofert ): z oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy 
(piecz tka firmowa), opatrzona napisem ''Oferta przetargowa – wiadczenie 
us ug szkoleniowych”, 

b. zewn trzna (zawieraj ca kopert  z ofert ): opatrzona napisem ''CKU Sopot - 
Oferta przetargowa – wiadczenie us ug szkoleniowych.”Zamawiaj cy nie 
ponosi odpowiedzialno ci za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej 
w powy szy sposób. 

4. Wykonawca mo e, przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni , uzupe ni  lub 
wycofa  ofert . Zmiana, uzupe nienie lub wycofanie oferty odbywa si  w taki sam sposób 
jak z enie oferty, tj. w zamkni tej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana 
oferty przetargowej- wiadczenie us ug szkoleniowych”.  

5. Ofert  z on  po terminie zwraca si  w terminie okre lonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  
6. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych tj Wykonawca mo e 

 ofert  na jedno, kilka lub wszystkie cz ci przedmiotu zamówienia. 
7. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych. 
8. Zamawiaj cy nie zamierza zawiera  umowy ramowej ani ustanawia  dynamicznego 

systemu zakupów, a tak e nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

9. Nie ujawnia si  informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca, nie pó niej ni  w 
terminie sk adania ofert zastrzeg , e nie mog  by  one udost pniane. Wykonawca nie 
mo e zastrzec informacji podawanych do wiadomo ci podczas otwarcia ofert. 

10. Wykonawca ponosi koszty zwi zane z przest pieniem do przetargu i przygotowaniem 
oferty.  

 
 

Rozdzia  7 
Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert 

1. Sk adanie ofert 
1) Oferty nale y sk ada  w Kancelarii Ogólnej pok. nr 16. Urz du Miasta Sopotu, 

ul. Ko ciuszki 25/27 

2) Termin sk adania ofert up ywa dnia 8 pa dziernika  2014r. o godz. 08.30 

3) Termin zwi zania ofert  wynosi 30 dni licz c od up ywu terminu sk adania ofert. 

2. Otwarcie ofert 
1) Oferty zostan  otwarte w dniu 8 pa dziernika  2014 r. o godz. 09.00 w siedzibie 

Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Sopocie, ul. Ko ciuszki 22-24 sali nr 8 
2) Otwarcie ofert jest jawne. 
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Rozdzia  8 

Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena za wykonanie  przedmiotu zamówienia jest cen  maksymaln  jak  Wykonawca 

mo e otrzyma  za zrealizowany przedmiot zamówienia przy za eniu, e zostanie 
zrealizowana  maksymalna ilo ci godzin. Cena podana w ofercie powinna obejmowa  
wszystkie koszty i sk adniki zwi zane z wykonaniem zamówienia. Cena obejmie wszystkie 
koszty i sk adniki niezb dne do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym koszty 
ubezpieczenia spo ecznego i zdrowotnego – w przypadku z enia oferty przez osob  
fizyczn  nie b  przedsi biorc . Zamawiaj cy bowiem potr ci z ka dego 
wynagrodzenia miesi cznego zaliczk  na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 
nale ne sk adki wynikaj ce z ustawy o ubezpieczeniu spo ecznym (w ciwe dla 
zleceniodawcy i zleceniobiorcy), oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowi zku w tym zakresie.  

1) Cen  oferty nale y ustali  w z otych polskich z dok adno ci  do dwóch miejsc po 
przecinku.  

2) Cena oferty musi obejmowa  ca kowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 
oraz wszelkie koszty towarzysz ce, konieczne do poniesienia przez Wykonawc  
z tytu u wykonania przedmiotu zamówienia i uwzgl dnia  wszystkie czynno ci 
zwi zane z prawid ow , terminow  realizacj  przedmiotu zamówienia (w tym koszty 
materia ów niezb dnych do prawid owej realizacji zamówienia oraz przeniesienie 
ewentualnych praw autorskich na Zamawiaj cego, koszty ubezpieczenia 
od odpowiedzialno ci cywilnej, koszty ewentualnego zast pstwa). 

3) Je eli z ono ofert , której wybór prowadzi by do powstania obowi zku 
podatkowego Zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug 
w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj cy 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i us ug, który mia by obowi zek wp aci  zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami. 

4) Cena podana przez Wykonawc  w ofercie jak i stawka za godzin   okre lona 
w umowie (zgodnie z tre ci  postanowienia zawartego w Rozdziale 13, par 5 dla 
cz ci  1-12) nie b dzie podlega a korektom w trakcie wykonywania zamówienia. 

5) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

 
Rozdzia  9 

Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Wszystkie oferty niepodlegaj ce odrzuceniu oceniane b  na podstawie nast puj cych 
kryteriów: 

1) Kryterium: cena - 80%  

Opis kryterium:  cena oferty jest cen  brutto.  
2) Kryterium: do wiadczenie - 20% 

a) 15 % za kryterium:  liczba grup przeszkolonych w okresie: 01 wrzesie  2010 r. 
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– 31 sierpnia 2014 r. przez osob , która b dzie wiadczy  us ug  w ramach 
cz ci oferty;  

b) 5% za kryterium: liczba lat do wiadczenia zawodowego 
 
2. Sposób oceny ofert: 

1) dla kryterium 1: 

PK= [CN / CR x 80 %  ] x 100 
PK - ilo  punktów dla kryterium  
CN   - najni sza oferowana cena,  
CR   - cena oferty rozpatrywanej 

2) dla kryterium 2: 

a) PK= [GN / GR x 15 %  ] x 100 
PK - ilo  punktów dla kryterium  
GN   - liczba przeszkolonych grup   
GR   - najwi ksza liczba grup,  
 

b) PK= [DN / DR x 5 %  ] x 100 
PK - ilo  punktów dla kryterium liczba lat do wiadczenia zawodowego 
   DN   - liczba lat do wiadczenia zawodowego  
   DR   - najwy sza liczba lat do wiadczenia zawodowego 

Za najkorzystniejsz  uznana zostanie oferta, która uzyska najwi ksz  ilo  punktów, 
 sum  przyj tych kryteriów. 

 

 
Rozdzia  10 

Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta  dope nione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Zamawiaj cy zawiera umow  w sprawie zamówienia publicznego w terminie okre lonym 

w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustaw . 
2. Przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, zamawiaj cy da od Wykonawcy 

przed enia kopii dokumentów potwierdzaj cych wykszta cenie odpowiednie 
do przedmiotu (cz ci) zamówienia, osoby, która b dzie w imieniu Wykonawcy realizowa  
zamówienie.  

3. Warunki, na których b dzie zawarta umowa okre la Rozdzia  13 SIWZ („Wzór umowy”).  
4. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, nale y przed podpisaniem umowy 
o zamówienie publiczne przed  Zamawiaj cemu umow  reguluj  wspó prac  tych 
Wykonawców. 
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5. Zaleca si , aby umowa konsorcjum reguluj ca wspó prac  Wykonawców wspólnie 
ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia w szczególno ci zawiera a postanowienia 
wynikaj ce z charakteru konsorcjum: 

1) okre lenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 
2) cel zawarcia umowy, 
3) czas trwania konsorcjum (obejmuj cy okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i r kojmi), 
4) zapis o solidarnej odpowiedzialno ci ka dego cz onka konsorcjum wobec 

Zamawiaj cego za wykonanie umowy, 
5) wy czenie mo liwo ci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego cz onków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 

Rozdzia   11 
Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy 

Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 
 

Rozdzia  12 
Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w toku post powania 

o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w toku post powania o udzielenie zamówienia przys uguj rodki ochrony 
prawnej  okre lone w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp. 
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Rozdzia  13 
 

WZÓRY UMÓW 
UDA-POKL.03.05.00-00-159/12 

 

UMOWA nr …… 

zawarta w dniu ………………………………………………………………………………….……………....... pomi dzy: 
Gmin  Miasta Sopotu z siedziba w Sopocie 81-704, ul. Ko ciuszki 25/27  
w imieniu której dzia a Centrum Kszta cenia Ustawicznego z siedzib  w Sopocie 81-704, 
ul Ko ciuszki 22-24  
reprezentowana przez:  
………………………………………………….. 
zwan  w dalszej cz ci umowy „ZAMAWIAJ CYM”, 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej cz ci umowy „WYKONAWC ” 
 
w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych, o nast puj cej tre ci: 
 

§ 1 
1. Zamawiaj cy o wiadcza, i  jest realizatorem Projektu „Wspomaganie szkó  

i przedszkoli w Sopocie” wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze rodków 
Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita  
Ludzki 2007-2013, Priorytet III.Wysoka jako  systemu o wiaty, Dzia anie 3.5. 
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó .  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wspó finansowane ze rodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. 

 
§ 2 

1. yte w niniejszej umowie sformu owanie „Projekt” oznacza zespó  dzia  
i czynno ci realizowanych przez Zamawiaj cego w ramach projektu „Wspomaganie 
szkó  i przedszkoli w Sopocie”wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze rodków 
Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita  
Ludzki 2007-2013, Priorytet III. Wysoka jako  systemu o wiaty, Dzia anie 3.5. 
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó .  

 
§ 3 

2. Zamawiaj cy zleca Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: wiadczenie 
us ug szkoleniowych dla nauczycieli szkó  i przedszkoli w ramach „Wspomaganie szkó  
i przedszkoli w Sopocie”wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze rodków 
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Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita  
Ludzki 2007-2013, Priorytet III. Wysoka jako  systemu o wiaty, Dzia anie 3.5. 
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó .  

3. Wykonawca odpowiedzialny b dzie za przygotowanie szczegó owejtematyki szkole  
w uzgodnieniu z Koordynatorem projektu. 

4. Wykonawca odpowiedzialny b dzie za przygotowanie i dostarczenie w ci gu 
10 minut od rozpocz cia zaj  materia ów dla uczestników szkolenia  zgodnie 
z instrukcjami i zaleceniami Zamawiaj cego. Zaj cia odbywa  si  b  w terminie od 
20 pa dziernika  2014r. do 15 czerwca 2015 r.  

5. Umowa dotyczy cz ci ….. o których/której mowa w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Wykonawca zobowi zany b dzie do:  
 a)  wiadczenia us ug szkoleniowych wed ug harmonogramów uzgodnionych 

i zatwierdzonych przez Koordynatora projektu; 
 b)  opracowanie szczegó owej tematyki szkole  w uzgodnieniu z Koordynatorem 

projektu; 
 c)  opracowania i dostarczenia w ci gu 10 minut od rozpocz cia zaj materia ów 

szkoleniowych ka demu uczestnikowi, szkolenia, które zatwierdza SORE 
i Koordynator projektu; 

 d)  Uczestnik otrzymuje materia y szkoleniowe w ci gi 10 minut od rozpocz cia 
szkolenia; 

 e)  monitorowania pracy uczestników i wdra ania wypracowanych metod, zasad 
i koncepcji  do praktyki szkolnej i sk adania raportów z tego procesu; 

 f)  przeprowadzania ewaluacji zaj , opracowanie arkuszy ewaluacyjnych 
i przekazywanie ich SORE; 

 g)  prowadzenia dokumentacji szkole ; 
 h)  informowania o wszystkich znanych okoliczno ciach mog cych wp yn  na 

realizacj  zada , do których jest zobowi zany; 
 i)  prowadzenia dokumentacji zgodnie z wymogami UE oraz dokumentacj  PO KL, 

w szczególno ci:  
- kart  czasu pracy (Za cznik Nr 1 do umowy) na rzecz projektu 

i przekazywania jej do akceptacji Koordynatorowi  projektu,  
- na zako czenie us ugi w ka dej grupie, przeprowadzi  ewaluacj  osi gni tych 

rezultatów oraz ocen  przeprowadzonej us ugi przez zastosowanie 
kwestionariuszy ankiet dostarczonych przez Koordynatora  Projektu.  

 j)  oraz wszystkie inne wymienione w SIWZ 
6. Potwierdzeniem wykonania us ugi jest akceptacja przez Koordynatora  Projektu karty 

czasu pracy oraz akceptacja przez Zamawiaj cego rachunku wystawianego przez 
Wykonawc  raz w miesi cu. 



   
PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI  EUROPEJSK  ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO 

„Wspomaganie szkó  i przedszkoli w Sopocie” UDA-POKL.03.05.00-00-159/12 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki 2007-2013,  

Priorytet III. Wysoka jako  systemu o wiaty, Dzia anie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó    

St
ro

na
25

7. Karta czasu pracy powinna obejmowa  okres jednego miesi ca i by  wystawiona 
i przekazana do Koordynatora projektu nie pó niej ni  do up ywu pi tego dnia 
roboczego nast pnego miesi ca. 

 

§ 4 
Integraln  cz  umowy stanowi : 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2) oferta Wykonawcy, 
3) kopia dokumentów potwierdzaj ca wykszta cenie odpowiednie do przedmiotu 

(cz ci) zamówienia, osoby która b dzie w imieniu Wykonawcy realizowa  
zamówienie. 

 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie b dzie rozliczane w cyklach miesi cznych wg stawki ………. za godzin  

(stawka za godzin  zostanie wyliczona przez Zamawiaj cego wg wzoru: cena z 
oferty/maksymaln  liczb  godzin).  

2. atno  zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawid owo 
wystawionej karty czasu pracy i rachunku. 
 

§ 6 
1. Wykonawca o wiadcza, e posiada kwalifikacje, zasoby, umiej tno ci, wiedz  

i do wiadczenie niezb dne do realizacji us ugi b cej przedmiotem umowy 
i zobowi zuje si  je wykona  z nale yt  staranno ci . Wykonawca o wiadcza, e 
posiada odpowiedni  wiedz  z zakresu przepisów BHP. 

 

§ 7 
1. Zamawiaj cy zastrzega sobie:  

a)   Prawo kontroli przebiegu realizacji zaj . 
b) Prawo niezw ocznego rozwi zania umowy w razie niezgodnego z umow  

wykonywania, potwierdzonego co najmniej 2 upomnieniami ze strony 
Zamawiaj cego.   

§ 8 
1. Strony postanawiaj , e obowi zuj  form  odszkodowania s  kary umowne. 
2. Kary te b  naliczane w nast puj cych wypadkach i wysoko ciach:  

1) Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne:  
a) za zw ok  w realizacji przedmiotu umowy w wysoko ci – 2% warto ci umowy 

za ka dy dzie  liczony od dnia nie wykonania do dnia wykonania us ugi, 
b)  za odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy w wysoko ci 

20% warto ci umowy.  
c) Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupe niaj cego, 

przewy szaj cego wysoko  kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie 
poniesionej szkody. 
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2) Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kar  umown  za odst pienie od umowy 
z przyczyn zale nych od Zamawiaj cego w wysoko ci 20% warto ci umowy.  

§ 9 
1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo rozwi zania umowy z zachowaniem 14 – 

dniowego terminu wypowiedzenia. Rozwi zanie umowy mo e nast pi  w zakresie 
danej cz ci zamówienia albo ca ci umowy – wybór w tym wzgl dzie nale y do 
Zamawiaj cego. W takim wypadku Wykonawca mo e da  jedynie wynagrodzenia 
nale nego mu z tytu u wykonania cz ci umowy. 

 
§ 10 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj  niniejszej Umowy ze strony Zamawiaj cego s : 
…………………………………………………………………………  tel.:…………………………………………… 

 
2. Osob  wyznaczon  do kontaktów podczas realizacji niniejszej Umowy ze strony  

Wykonawcy jest …………………………………………………………………tel. ……………………………………… 
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany 

Umowy. 
 

§ 11 
 

1. Zamawiaj cy na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) przewiduje mo liwo   
dokonywania zmian postanowie  zawartej Umowy  w zakresie terminów wynikaj cych 
z harmonogramu.  

2. Zmiany  terminów wynikaj cych z harmonogramu nie mog  wp ywa  na zmian  
terminu realizacji umowy. 

3. Wszystkie zmiany, uzupe nienia i wypowiedzenie niniejszej Umowy wymagaj  formy 
pisemnej pod rygorem niewa no ci. 

 
§ 12 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 

§ 13 
1. Spory wynik e w zwi zku z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowi zuj  si  

rozstrzyga  polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddaj  je rozstrzygni ciu 
du w ciwego dla siedziby Zamawiaj cego. 

 
§ 14 

Umowa zosta a sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla 
ka dej ze stron. 
 
 
  Zamawiaj cy                      Wykonawca 
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ZA CZNIK 1 
 KARTA CZASU PRACY  

 
Nazwa programu Priorytet III. Wysoka Jako  Edukacji, Dzia anie 3.5.Kompleksowe wspomaganie rozwoju o wiaty 
Tytu  projektu „Wspomaganie szkó  i przedszkoli w Sopocie” UDA-POKL.03.05.00-00-159/12 
Imi  i nazwisko   
Kierownik projektu  
Miesi c i rok  

 
 
 
 

Zadanie 
wykonywane 

Liczba zrealizowanych godzin zaj  w miesi cu ……….. 

ra
ze

m
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                 

                                 

 
Data: ………………      Podpis Wykonawcy ………………………..                                                                 Podpis SORE …………………………………………….
   
Podpis koordynatora projektu *……………………………….. 
 
 
 
* stanowi podstaw  do podpisania rachunku do wyp aty przez koordynatora projektu 
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Rozdzia  14 
 

WZÓR OFERTY 
OFERTA 

 
 
 

Na wiadczenie us ug edukacyjnych. 
 
 
 
…………………………………………………………….……………………………………………….... 

nazwa firmy/ Imi  i nazwisko 
…………………………………………………………………………………………………………….… 

adres 
…………………………………………………………………………………………………………….… 

Regon 
…………………………………………………………………………………………………………….… 

telefon, faks, e-mail 
 
 

1. W odpowiedzi na og oszenie o przetargu oferuj  wykonanie przedmiotu zamówienia w 
zakresie*: 

 
Cz ci 1.  za cen  brutto:………………………..z   

1) wiadczam, e liczba przeszkolonych grup w okresie 01 wrzesie  2010 r.- 31 
sierpnia 2014 r. przez ka  osob , która b dzie wiadczy  us ug   szkoleniow  
w ramach tematu oferty   na któr  sk adam ofert  wynosi …….. 

2) wiadczam, e liczba lat do wiadczenia zawodowego osoby, która b dzie 
wiadczy  us ug  szkoleniow   wynosi………… 

3) wiadczam, e wy ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie ca ci 
(cz ci) przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 

Cz ci 2.  za cen  brutto:………………………..z   
1) wiadczam, e liczba przeszkolonych grup  w okresie 01 wrzesie  2010 r.- 31 

sierpnia 2014 r. przez ka  osob , która b dzie wiadczy  us ug   szkoleniow  
w ramach tematu oferty   na któr  sk adam ofert  wynosi …….. 

2) wiadczam, e liczba lat do wiadczenia zawodowego osoby, która b dzie 
wiadczy  us ug  szkoleniow    wynosi………… 

3) wiadczam, e wy ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie ca ci 
(cz ci) przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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Cz ci 3.  za cen  brutto:………………………..z   
1) wiadczam, e liczba przeszkolonych grup  w okresie 01 wrzesie  2010 r.  -  31 

sierpnia 2014 r. przez ka  osob , która b dzie wiadczy  us ug   szkoleniow  
w ramach tematu oferty   na któr  sk adam ofert  wynosi …….. 

2) wiadczam, e liczba lat do wiadczenia zawodowego osoby, która b dzie 
wiadczy  us ug  szkoleniow    wynosi………… 

3) wiadczam, e wy ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie ca ci 
(cz ci) przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Cz ci 4.  za cen  brutto:………………………..z   
1) wiadczam, e liczba przeszkolonych grup  w okresie 01 wrzesie  2010 r.  -  31 

sierpnia 2014 r. przez ka  osob , która b dzie wiadczy  us ug   szkoleniow  
w ramach tematu oferty   na któr  sk adam ofert  wynosi …….. 

2) wiadczam, e liczba lat do wiadczenia zawodowego osoby, która b dzie 
wiadczy  us ug  szkoleniow    wynosi………… 

3) wiadczam, e wy ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie ca ci 
(cz ci) przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Cz ci 5.  za cen  brutto:………………………..z   
1) wiadczam, e liczba przeszkolonych grup  w okresie 01 wrzesie  2010 r.  -  31 

sierpnia 2014 r. przez ka  osob , która b dzie wiadczy  us ug   szkoleniow  
w ramach tematu oferty   na któr  sk adam ofert  wynosi …….. 

2) wiadczam, e liczba lat do wiadczenia zawodowego osoby, która b dzie 
wiadczy  us ug  szkoleniow    wynosi………… 

3) wiadczam, e wy ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie ca ci 
(cz ci) przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Cz ci 6.  za cen  brutto:………………………..z   
1) wiadczam, e liczba przeszkolonych grup  w okresie 01 wrzesie  2010 r.  -  31 

sierpnia 2014 r. przez ka  osob , która b dzie wiadczy  us ug   szkoleniow  
w ramach tematu oferty   na któr  sk adam ofert  wynosi …….. 

2) wiadczam, e liczba lat do wiadczenia zawodowego osoby, która b dzie 
wiadczy  us ug  szkoleniow    wynosi………… 

3) wiadczam, e wy ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie ca ci 
(cz ci) przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Cz ci 7.  za cen  brutto:………………………..z   
1) wiadczam, e liczba przeszkolonych grup  w okresie 01 wrzesie  2010 r.  -  31 

sierpnia 2014 r. przez ka  osob , która b dzie wiadczy  us ug   szkoleniow  
w ramach tematu oferty   na któr  sk adam ofert  wynosi …….. 

2) wiadczam, e liczba lat do wiadczenia zawodowego osoby, która b dzie 
wiadczy  us ug  szkoleniow    wynosi………… 

3) wiadczam, e wy ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie ca ci 
(cz ci) przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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Cz ci 8.  za cen  brutto:………………………..z   
1) wiadczam, e liczba przeszkolonych grup  w okresie 01 wrzesie  2010 r.  -  31 

sierpnia 2014 r. przez ka  osob , która b dzie wiadczy  us ug   szkoleniow  
w ramach tematu oferty   na któr  sk adam ofert  wynosi …….. 

2) wiadczam, e liczba lat do wiadczenia zawodowego osoby, która b dzie 
wiadczy  us ug  szkoleniow    wynosi………… 

3) wiadczam, e wy ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie ca ci 
(cz ci) przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 

Cz ci 9.  za cen  brutto:………………………..z   
1) wiadczam, e liczba przeszkolonych grup  w okresie 01 wrzesie  2010 r.  -  31 

sierpnia 2014 r. przez ka  osob , która b dzie wiadczy  us ug   szkoleniow  
w ramach tematu oferty   na któr  sk adam ofert  wynosi …….. 

2) wiadczam, e liczba lat do wiadczenia zawodowego osoby, która b dzie 
wiadczy  us ug  szkoleniow    wynosi………… 

3) wiadczam, e wy ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie ca ci 
(cz ci) przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 

Cz ci 10.  za cen  brutto:………………………..z   
1) wiadczam, e liczba przeszkolonych grup  w okresie 01 wrzesie  2010 r.- 31 

sierpnia 2014 r. przez ka  osob , która b dzie wiadczy  us ug   szkoleniow  
w ramach tematu oferty   na któr  sk adam ofert  wynosi …….. 

2) wiadczam, e liczba lat do wiadczenia zawodowego osoby, która b dzie 
wiadczy  us ug  szkoleniow    wynosi………… 

3) wiadczam, e wy ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie ca ci 
(cz ci) przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 

Cz ci 11.  za cen  brutto:………………………..z   
1) wiadczam, e liczba przeszkolonych grup  w okresie 01 wrzesie  2010 r.  -  31 

sierpnia 2014 r. przez ka  osob , która b dzie wiadczy  us ug   szkoleniow  
w ramach tematu oferty   na któr  sk adam ofert  wynosi …….. 

2) wiadczam, e liczba lat do wiadczenia zawodowego osoby, która b dzie 
wiadczy  us ug  szkoleniow    wynosi………… 

3) wiadczam, e wy ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie ca ci 
(cz ci) przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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Cz ci 12.  za cen  brutto:………………………..z   
1) wiadczam, e liczba przeszkolonych grup  w okresie 01 wrzesie  2010 r.  -  31 

sierpnia 2014 r. przez ka  osob , która b dzie wiadczy  us ug   szkoleniow  
w ramach tematu oferty   na któr  sk adam ofert  wynosi …….. 

2) wiadczam, e liczba lat do wiadczenia zawodowego osoby, która b dzie 
wiadczy  us ug  szkoleniow    wynosi………… 

3) wiadczam, e wy ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie ca ci 
(cz ci) przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
 
* wype ni  tylko t  cz  w zakresie której Wykonawca sk ada ofert , pozosta e cz ci po 
prostu wykre li . 
 
 
2. O wiadczam, e zapozna em si  ze Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosz  do niej zastrze  oraz uzyska em konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

 
3. O wiadczam, e  jestem zwi zany ofert  do up ywu terminu wskazanego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni. 
 
4.  O wiadczam, e akceptuj  wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  i zobowi zuj  si , w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na 
wy ej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiaj cego. 

 
5. Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie* 

- przy udziale podwykonawców, którym powierz /-my wykonanie nast puj cych cz ci 

zamówienia*:............................................................................................................................... 

 
Zgodnie z wymogami Zamawiaj cego, przedstawiamy w za czeniu wymagane dokumenty 
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
 
 
.................................................                                                                                                         ........................................................................ 
miejscowo  i data                                                                                                                                 podpis  Wykonawcy lub osoby/osób  
                                                                                                                                                      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
* niepotrzebne skre li  
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Rozdzia  15 
 

WZORY ZA CZNIKÓW DO OFERTY 
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 Za cznik nr 1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

wiadczenie Wykonawcy 
 

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o zamówienie publiczne o wiadczam, e spe niam 

warunki udzia u w post powaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759.). 

 
 
 
 
 
 
.................................................                                                                                                         ........................................................................ 
miejscowo  i data                                                                                                                                 podpis  Wykonawcy lub osoby/osób  
                                                                                                                                                      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

(piecz  wykonawcy) 
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 Za cznik nr 2 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

wiadczenie Wykonawcy 
 
 

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o zamówienie publiczne o wiadczam, e nie podlegam 

wykluczeniu z  udzia u w post powaniu na podstawie przes anek wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (t.j.  Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 

759 z pó n. zm.). 

 

 
.................................................                                                                                                         ........................................................................ 
miejscowo  i data                                                                                                                                 podpis  Wykonawcy lub osoby/osób  
                                                                                                                                                      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

(piecz  wykonawcy) 
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Za cznik nr 3 do oferty 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Informacja Wykonawcy 
 
 

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o zamówienie publiczne informuj , e nale / nie 
nale * do grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 

 
 
 

* niepotrzebne skre li  
 
 
 
 
 
 
 

..............................................                         ........................................................................                
miejscowo  i data                                           podpis  osoby/osób uprawnionej do  

reprezentowania wykonawcy 
  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(piecz  wykonawcy) 


