Zamawiający
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
Ul. Orzepowicka 15 a
44-217 Rybnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji
grupowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas
realizacji projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " .
Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w
ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
Ul. Orzepowicka 15 a
44-217 Rybnik
Mail\ sekretariat@zs3.rybnik.pl

http\ www.zs3.rybnik.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 o
wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907).
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ użyty jest skrót Pzp
należy przez to rozumieć ustawę wskazaną w pkt. 1.
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji
grupowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas realizacji
projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka
jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zamówienie dzieli się na 6 części:
Część I
Część I zamówienia obejmuje:
a) przeprowadzenie szkoleń i konsultacji indywidualnych z następujących tematów o łącznej liczbie 1456
godzin (w rozumieniu godziny lekcyjnej czyli 45 minut ) w 26 placówkach na terenie miasta Rybnika
wskazanych przez zamawiającego w okresie 18.11.2013 r. – 30.06.2015 r. Jedna oferta doskonalenia
wykonywana w jednej placówce obejmuje 28 godzin warsztatów i konsultacji indywidualnych w jednym
roku szkolnym. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ich ukończeniu, wystawione przez
Wykonawcę. Szkolenia dotyczą następujących tematów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Ocenianie kształtujące.
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się.
Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji postawy programowej.
Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła.
Postawy uczniowskie- jak je kształtować?
Praca z uczniem młodszym.
Praca z uczniem zdolnym.
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny Internet.
Rodzice są partnerami szkoły
Nauczyciel +45.
Szkoła promuje wartość edukacji.
Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

b) przeprowadzenie konsultacji eksperckich ilości 48 godzin (w rozumieniu godziny lekcyjnej czyli 45
minut ) przeprowadzonych w okresie 18.11.2013 r. – 30.06.2015 r.. w ramach następujących sieci
współpracy i samokształcenia:
Sieć nr 1 - „Budowa spójności edukacyjnej"
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Sieć nr 2 - „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?"
Sieć nr 3- „Wymiana informacji pedagogicznej"
Sieć nr 4- „Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów kształconych systemie klas sportowych"
Uczestnicy konsultacji otrzymują zaświadczenia o ich odbyciu, wystawione przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie:
1. organizacji wyżej wymienionych spotkań
2. prowadzenia dokumentacji zajęć w sposób zgodny z wymogami Zamawiającego
3. przeprowadzenia, nie później niż 7 dni roboczych przed terminem każdego szkolenia, konsultacji
prowadzącego szkolenie ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji odpowiadającym za
realizację oferty doskonalenia w danej placówce.
Zamawiający nie będzie udostępniać Wykonawcy sprzętu do projekcji ( laptop, projektor,
ekran).Wykonawca musi dysponować własnym sprzętem projekcyjnym. Wykonawcy zostanie
nieodpłatnie użyczone pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia na terenie wskazanych placówek
edukacyjnych, biorących udział w projekcie. Szczegółowy harmonogram szkoleń dla każdej placówki
wynika z jej Rocznego Planu Wspomagania.
Część II
Część II zamówienia obejmuje opracowanie, wykonanie ( w tym skład i druk) oraz dostarczenie w terminie
wskazanym w umowie materiałów szkoleniowo-promocyjnych na warsztaty:
a) Na każde ze szkoleń grupowych (208 szkoleń) należy przygotować 25 kompletów materiałów
szkoleniowych (arkusze warsztatowe) . Na jeden komplet składa się 8 stron opracowania (nie licząc
strony tytułowej) dla tematu danego szkolenia formatu A4 pisane czcionką Times New Roman
rozmiar 12. Grafika i ilustracje nie mogą zajmować więcej niż 50 % strony oraz nie mogą
przekraczać 35% całości opracowania. Strona tytułowa z logiem projektu wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ. Ilość wszystkich arkuszy warsztatowych: 5 200 kompletów.
b) Kołonotatnik na 80 stron formatu A4 z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w ilości 1300 szt.
c) długopis automatyczny: metalowy, przycisk wysuwający i wsuwający wkład długopisu, kolorowy z
grawerem: logo UE, POKL, tytuł i logo projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ –
1300 szt.
d) Kalendarze (forma wkładki- format B5 4+4) na rok szkolny 2013/14 i na rok szkolny 2014/2015 z
logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7
do SIWZ w ilości 1300 szt. każdego kalendarza.
Część III
Część III zamówienia obejmuje opracowanie, wykonanie ( w tym skład i druk) oraz dostarczenie w terminie
wskazanym w umowie, materiałów na konsultacje indywidualne i tematyczne:
a) Segregator dwu-ringowy: rozmiar A4, lakierowany z kolorowym nadrukiem: logo UE, POKL, tytuł i
logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w
ilości 720 szt.
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b) Na każde ze szkoleń indywidualnych i konsultacji grupowych (243 szkolenia) należy przygotować 5
kompletów materiałów szkoleniowych (arkusze edukacyjne). Na jeden komplet składają się 4 strony
opracowania (nie licząc strony tytułowej) dla uczestnika w czasie jednego szkolenia formatu A4
pisane czcionką Times New Roman rozmiar 12( nie mniej niż 2500 i nie więcej niż 7500 znaków).
Grafika i ilustracje nie mogą zajmować więcej niż 50 % strony oraz nie mogą przekraczać 35%
całości opracowania. Strona z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Ilość wszystkich arkuszy warsztatowych –1 215 kompletów.
c) Arkusze diagnostyczne (dwustronny) w ilości 1215 sztuk formatu A4 wg wzoru podanego przez
zamawiającego, pisane czcionką Times New Roman 12 bez grafiki- maksymalnie 2500 znaków.
d) Poradniki edukacyjne formatu B5 drukowane po zakończeniu każdego roku szkolnego stanowiące
zbiór wybranych przez zamawiającego przykładów dobrych praktyk z logo UE, POKL, tytułem i
logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – 100
stron ze składem drukarskim –260 sztuk każdego z poradników. Okładka poradnika: kreda kolor
250g 4+0; reszta papier offsetowy 80 g ( 40% kolor i 60% czarno-biały 1+1).
e) Prezentację multimedialną wykonaną w PowerPoint stanowiącą podsumowanie wykonania usługi w
zakresie doskonalenia w każdej placówce po zakończeniu każdego roku szkolnego- minimum 30
slajdów- w ilości 52 prezentacje.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszelkie prawa autorskie na rzecz Zamawiającego i przekazać wszystkie
materiały w formie plików PDF na nośniku pamięci przenośnej (pendrive).
Część IV
Część IV zamówienia obejmuje opracowanie, wykonanie ( w tym skład i druk) oraz dostarczenie w terminie
wskazanym w umowie, materiałów dla uczestników sieci:
a) Segregator dwu-ringowy: rozmiar A4, lakierowany z kolorowym nadrukiem: logo UE, POKL, tytuł i
logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w
ilości z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ – 32 szt.
b) Na każde ze spotkania sieci (32 spotkania) należy przygotować 25 kompletów materiałów
szkoleniowych (arkusze edukacyjne). Na jeden komplet składają się 4 strony opracowania (nie licząc
strony tytułowej) dla uczestnika w czasie jednego szkolenia formatu A4 pisane czcionką Times New
Roman rozmiar 12 ( nie mniej niż 2500 i nie więcej niż 7500 znaków). Grafika i ilustracje nie mogą
zajmować więcej niż 50 % strony oraz nie mogą przekraczać 35% całości opracowania. Strona z
logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7
do SIWZ. Ilość wszystkich arkuszy warsztatowych – 800 kompletów.
c) Arkusze ewaluacyjne dwustronne formatu A -4 wg wzoru podanego przez zamawiającego z logiem
projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ- 800 szt.
Część V
Część V zamówienia obejmuje przygotowanie oraz dostawę w terminie wskazanym w umowie, materiałów
promocyjnych i biurowych:
a) PenDrive 8GB z nazwą projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – 200 szt.
b) Długopis automatyczny: metalowy, przycisk wysuwający i wsuwający wkład długopisu, z grawerem:
logo UE, POKL, tytuł i logo projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ –300 szt.
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c) Teczka ofertowa: rozmiar A4 rozkładana grzbietem, ze skrzydłem zaginanym do środka, drukowane
na kartonie kredowanym, biały środek, papier karton usztywniany 280 g. W opcji uszlachetnianie
lakierem UV lub folią błyszczącą, druk kolorowy. Nadruk kolorowy: logo UE, POKL, tytuł i logo
projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ- 200 szt.
d) Notatnik A4 w kratkę 100 stron z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ –250 szt.
e) Komplet piśmienniczy długopis automatyczny: metalowy, przycisk wysuwający i wsuwający wkład
długopisu , kolorowy z grawerem i pióro wieczne brązowe z nabojem atramentowym z srebrnym
grawerem : logo UE, POKL, tytuł i logo projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ –
52 sztuki;
Część VI
Część VI zamówienie obejmuje skład i druk dwóch publikacji w terminie wskazanym przez zamawiającego
dotyczącej Rocznego Programu Wspomagania dla 26 szkół uczestniczących w projekcie w roku 2013 i
podsumowania za rok szkolny 2013/2014 na podstawie wskazanych przez zamawiającego materiałów z nazwą
projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – 150 stron ze składem
drukarskim –250 sztuk każdej publikacji. Okładka papier: kreda matowa 300g, druk CMYK, 4+0, format A4,
powlekana folią matową ;środek: papier offsetowy 80g, druk CMYK 50% + BW 50%; format A4.
Do obowiązków Wykonawcy należało będzie:
- Przygotowanie ( w tym skład i druk) wszelkich materiałów zgodnie z zamówieniem i przesłanym
każdorazowo wzorem,
- pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny,
e-mailowy, faksem),
- informowanie o stanie realizacji działań, pojawiających się problemach istotnych dla realizacji usługi,
- oznaczanie wszystkich materiałów zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach POKL
i Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, umieszczania na wszystkich materiałach
godła Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji o
współfinansowaniu materiałów ze środków UE w ramach POKL oraz logo „Rybnik. Miasto z Ikrą” , zgodnie
z Księgą Znaku dostępną na stronie www.rybnik.eu oraz tytuł i logo projektu „Sieć współpracy i rozwoju
szkół w Rybniku” każdorazowo po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym,
- pozyskiwanie dodatkowych informacji koniecznych do właściwej realizacji usługi,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli pracy Wykonawcy i ostatecznie podejmuje decyzje co do
kształtu oraz treści materiałów opracowanych przez Wykonawcę,
- wszystkie materiały przekazane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
Realizacja dostawy materiałów odbywać się będzie sukcesywnie na zlecenie przesłane elektronicznie przez
pracownika projektu zawierające wielkość poszczególnego zamówienia.
Realizacja zamówienia winna nastąpić w terminie do 5 dni od przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę.
Zamawiający przekaże Wykonawcy indywidualne wzory dla każdej części zamawianych materiałów.
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Zapłata następować będzie na podstawie
za każdą dostarczoną partię materiałów.

faktur

częściowych,

wystawionych

przez

Wykonawcę

Kod CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom
- brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę (wskazania
należy dokonać w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w szczególności w przypadku
nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2015 roku.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2, Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
Pzp i określone w pkt 3 niniejszego rozdziału.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w rozdziale 5, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr
5 do SIWZ
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SIWZ
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
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Dla części I
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej 3
osobami, które w projekcie będą pełniły rolę eksperta-trenera, zdolnymi do wykonania zamówienia, które
spełniają następujące warunki:
Dla tematu nr 1: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Każda z osób:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta
3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, z zakresu szkoleń w obszarze edukacji w temacie
analizy wyników egzaminów zewnętrznych, diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych
ucznia- minimum 20h szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego;
5. ma doświadczenie w budowaniu strategii wspierania rozwoju i motywowania uczniów;
Jedna z tych osób posiada dodatkowo:
1. ma doświadczenie na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej- minimum 3 lata
2. posiada doświadczenie w zakresie diagnozowania gotowości szkolnej.

Dla tematu nr 2: Ocenianie kształtujące.
Każda z osób:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta
3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, z zakresu szkoleń w obszarze edukacji w zakresie
oceniania kształcującego i metod stosowanych w tym ocenianiu- minimum 20h szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego.
Dla tematu nr 3: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
Każda z osób:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub z zakresu
psychologii;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta;
3. posiada doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, z zakresu szkoleń w obszarze edukacji w temacie
doboru metod motywowania i aktywizowania uczniów, stosowania technik uczenia się i
zapamiętywania- minimum 20h szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego;
5. ma doświadczenie w zakresie budowaniu strategii wspierania rozwoju i motywowania uczniów.
Jedna z tych osób posiada dodatkowo:
1. doświadczenie na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej- minimum 3 lata
2. posiada doświadczenie w szkoleniu nauczycieli pracujących z dziećmi na 1 i 2 etapie edukacjiminimum 10h szkoleń
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Dla tematu nr 4: Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się.
Każda z osób posiada:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub w zakresu
psychologii;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta;
3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, z zakresu szkoleń w obszarze edukacji w temacie doboru
metod motywowania i aktywizowania uczniów, stosowania innowacyjnych metod i technik pracy z
uczniami oraz stylów uczenia się- minimum 20h szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego;
5. ma doświadczenie w budowaniu strategii wspierania rozwoju i motywowania uczniów;
Jedna z tych osób posiada dodatkowo:
1. ma doświadczenie na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej- minimum 3 lata
2. posiada doświadczenie w szkoleniu nauczycieli pracujących z uczniami na 1 i 2 etapie
edukacji- minimum 10h szkoleń

Dla tematu nr 5: Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.
Każda z osób posiada:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub w zakresu
psychologii;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta
3. posiada doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, z zakresu szkoleń w obszarze edukacji w temacie
wdrażania podstawy programowej, opracowywania innowacji i programów własnych, doboru i
modyfikacji programów dostępnych na rynku edukacyjnym- minimum 20h szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego;
Jedna z tych osób posiada dodatkowo:
1. posiada doświadczenie w opracowaniu samodzielnie lub we współpracy jednej innowacji lub
jednego programu kształcenia
Dla tematu nr 6: Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła.
Każda z osób :
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub w zakresu
psychologii lub prawa;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta
3. posiada doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, z zakresu szkoleń w zakresie prowadzeniu zajęć
dotyczących podstaw planowania i realizacji działań wychowawczych, przeciwdziałania agresji
rówieśniczej, agresji rodziców wobec dzieci, podstaw prawnych interwencji wychowawczychminimum 20h szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego lub
innymi instytucjami funkcjonującymi w obszarze edukacji prawnej;
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Jedna z tych osób posiada dodatkowo:
1. ma doświadczenie w zakresie tworzenia polityki bezpieczeństwa w szkole lub innej placówce
oświatowej
2. ma doświadczenie dotyczące monitorowania i ewaluacji działań w zakresie bezpieczeństwa
3. ma doświadczenie szkoleniowe w zakresie zasad skutecznej komunikacji- minimum 10 h szkoleń
Dla tematu nr 7: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
Każda z osób posiada:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub w zakresu
psychologii;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta;
3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, z zakresu szkoleń w temacie efektywności pracy
wychowawczej szkoły, szkolnego systemu wartości współodpowiedzialności szkoły i rodziców
za kształtowanie pożądanych, postaw uczniów, udziału uczniów, rodziców i partnerów w
budowaniu partnerstwa oraz budowania i realizacji programu wychowawczego- minimum 20h
szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego lub
innymi instytucjami funkcjonującymi w obszarze edukacji prawnej;
Dla tematu nr 8: Praca z uczniem młodszym
Każda z osób posiada:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub w zakresu
psychologii;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta;
3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, z zakresu szkoleń w temacie prowadzenia zajęć
dotyczących edukacji wczesnoszkolnej, metodyki pracy z uczniem młodszym, kształtowania
postaw wychowawczych- minimum 20h szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego lub
innymi instytucjami funkcjonującymi w obszarze edukacji prawnej;
Jedna z tych osób posiada dodatkowo:
1. posiada doświadczenie w szkoleniu nauczycieli pracujących z dziećmi na 1 i 2 etapie edukacjiminimum 10h szkoleń
2. posiada doświadczenie w zakresie szkoleń w tematyce pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi- minimum 10h szkoleń

Dla tematu nr 9: Praca z uczniem zdolnym.
Każda z osób posiada:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub w zakresu
psychologii;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta;
3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich 3 lat, z zakresu szkoleń w temacie prowadzenia zajęć
dotyczących edukacji na każdym poziomie kształcenia ucznia, metodyki pracy z uczniem
zdolnym, kształtowania postaw wychowawczych; minimum 20 h szkoleń;
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4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego lub
innymi instytucjami funkcjonującymi w obszarze edukacji prawnej;
Jedna z tych osób posiada dodatkowo:
1. posiada doświadczenie w szkoleniu nauczycieli pracujących z dziećmi na 1 i 2 etapie edukacjiminimum 10h szkoleń
2. posiada doświadczenie w zakresie szkoleń w tematyce pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi- minimum 10h szkoleń
Dla tematu nr 10:
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Każda z osób:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub w zakresu
psychologii;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta;
3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, w prowadzeniu zajęć z nauczycielami dotyczących
zasad pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zespołowego planowania pracy,
zakresu i sposobów dostosowania wymagań i metod pracy do możliwości ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, opracowywania IPET- minimum 20h szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego lub
PPP.
Dla tematu nr 11: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny Internet.
Każda z osób:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub w zakresu
technologii informatycznych;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta;
3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi w obszarze
tworzenia stron internetowych, pracy w sieci wewnętrznej, wykorzystania Internetu w pracy
szkoły; w obszarze opracowywania prezentacji multimedialnych oraz przygotowania pomocy
dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych- minimum 20h
szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego;
Jedna z tych osób posiada dodatkowo:
1. ma doświadczenie w obszarze szkoleń z obsługi tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniemminimum 10h szkoleń
Dla tematu nr 12: Rodzice są partnerami szkoły.
Każda z osób:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub prawne;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta;
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3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, w prowadzeniu zajęć w zakresie form komunikacji i
integracji szkoły z rodzicami; komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania Rady Rodziców,
zasad efektywnej współpracy, w obszarze wspierania rozwoju i szkoły- minimum 20h szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego;
Jedna z tych osób posiada dodatkowo:
1. ma doświadczenie w zakresie udzielania informacji prawnych na temat funkcjonowania Rady
Rodziców.
Dla tematu nr 13: Nauczyciel 45+
Każda z osób:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub w zakresu
psychologii;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta;
3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi w
obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, profilaktyki wypalenia zawodowego i chorób
zawodowych; zarządzania emocjami, autoprezentacji, poczucia własnej wartości, treningu
asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wykorzystania technologii informacyjno –
komunikacyjnych, pracy z głosem- minimum 20h szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego.
Dla tematu nr 14: Szkoła promuje wartości edukacji
Każda z osób:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub w zakresu
psychologii;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta;
3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi w zakresie
form promowania szkoły, jej osiągnięć i sukcesów uczniów, pozyskiwania informacji na temat
środowiska lokalnego oraz wyzwań cywilizacji, opracowania narzędzi do ewaluacji działań
szkoły w zakresie promowania edukacji- minimum 20h szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego.
Dla tematu nr 15: Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich;
Każda z osób:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub w zakresu
psychologii;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta;
3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi w zakresie
budowania zespołu, celów i zasad pracy zespołowej, planowania i organizacji pracy zespołowej,
kompetencji interpersonalnych, współdziałania w zespole oraz między zespołami, ról w zespole,
wspólnego rozwiązywania problemów, zarządzania emocjami- minimum 20h szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego;
Dla tematu nr 16: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
Każda z osób:
1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub w zakresu
Strona 11 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

psychologii;
2. ma kwalifikacje coacha, trenera, edukatora lub konsultanta;
3. ma doświadczenie, z okresu ostatnich3 lat, w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi w zakresie
efektywnej komunikacji w szkole, podstaw i zasad organizacji pracy zespołów nauczycielskich,
skutecznej współpracy w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych w szkole we
współpracy nauczycieli, jednolitości oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych ;
monitorowania efektów i wniosków w prowadzeniu procesów edukacyjnych - minimum 20h
szkoleń
4. współpracuje z jednostkami doskonalenia nauczycieli/jednostkami nadzoru pedagogicznego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z
załącznikiem nr 2, nr 4 do SIWZ

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SIWZ
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z niech nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5) ustawy
Pzp, natomiast warunki określone w pkt. 3 muszą spełniać łącznie.
Nie może również podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp podmiot, na zasobach, którego polega Wykonawca wskazując spełnianie warunków na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części
zamówienia.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do
oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę):
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w
formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,
3. W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
ze zmianami) wraz z ofertą winien załączyć listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2a do SIWZ).
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4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności, przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
i określonego w Rozdziale 5 pkt 3 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda
wykazania za pomocą dokumentu zgodnego z treścią załącznika nr 3a do SIWZ, iż w stosunku do tych
podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca składający ofertę, kopie dokumentów dotyczących
każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.
7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt. 5 powinno być złożone przez każdego Wykonawcę;
b) dokumenty wymienione w pkt 1 Wykonawcy składają wspólnie lub powinien je złożyć dowolny
Wykonawca spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje mogą być
przesyłane pisemnie lub faksem.
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Numer faksu Zamawiającego to 32 42 27 081.
2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Gabriel Cyrulik 32 42 27 081 wew. 30
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który
przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty
z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
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2.
3.
4.
a)
b)
5.
6.
7.
8.

Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
Oferta złożona na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ podpisany przez
Wykonawcę,
Dokumenty, o których mowa w dziale 6 SIWZ,
Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów)
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów)
upoważnionych
jest
łącznie
kilka
osób,
dokumenty
wchodzące
w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących
ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego
rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis
stosownego pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych
należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Przez poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu
własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” i datą jego złożenia,
przez każdą z osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Pożądane jest również przystawienie
pieczątki imiennej, jeżeli uprawniony przedstawiciel Wykonawcy posługuje się taką pieczątką.
11. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
12. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ”
– Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, ul. Orzepowicka 15a, 44217 Rybnik w sekretariacie Szkoły do dnia 08.11.2013 roku do godz. 8:30
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana według
następującego wzoru:
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku,
ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik
Prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych wraz z
opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas realizacji projektu
pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
Nie otwierać przed dniem 08.11.2013 roku do godz. 9:30
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2013 roku o godz. 9:30 siedzibie Zamawiającego w sali 31
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5. Wewnątrz koperty ma znajdować się kompletna oferta.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i
uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
3. W ofercie należy wskazać cenę jednostkową brutto i cenę oferty brutto. Cenę ogólną oferty należy przedstawić
jako sumę cen wszystkich części. Cenę jednej części natomiast, jako iloczyn ceny jednostkowej przeprowadzenia
godziny szkolenia i ilości godzin danej części zamówienia w przypadku części I , zaś dla części II-VI jako iloczyn
cen jednostkowych wykazanych materiałów szkoleniowo- promocyjnych ( odrębnie dla każdej pozycji
zamówienia) i ilości sztuk danej cześci zamówienia.
4. Cena całkowita służy do porównania ofert i nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Podana w ofercie: cena jednostkowa jest wartością ostateczną zawierającą wszelkie koszty wykonawcy
związane z realizacja przedmiotowego zamówienia i nie będzie podlega zwiększeniu w okresie
obowiązywania umowy.
6. Dla części II – V, cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z opracowaniem,
wykonaniem oraz dostarczeniem materiałów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej,
podana w ofercie cena jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Wykonawcy oraz
Zamawiającego związane z realizacją przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem danin
publicznoprawnych (w tym między innymi składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które
zobowiązany jest opłacić Zamawiający).
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium: cena oferty brutto – 100%
2. Ocena złożonych ofert będzie dokonana według następującego wzoru:
Cena brutto oferty najniższej
------------------------------------- x 100 pkt. x 100%
Cena brutto oferty ocenianej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
4. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu
i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zgodna
z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.
5. Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów
lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 87
ust. 1. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp
uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.
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7. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym
w niniejszej SIWZ. Ocenie ofert poddane będą oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z
postępowania oraz nieodrzucone przez Zamawiającego.
8. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu.
9. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień,
dotyczących treści złożonych ofert.
10. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek
rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek
polegających
na
niezgodności
oferty
z
SIWZ
niepowodujących
istotnych
zmian
w treści oferty.
11. W sytuacji zaistnienia rozbieżności pomiędzy ceną ogólną oferty podaną w załączniku nr 1, a wartością
wynikającą z sumowania poszczególnych cen jednostkowych, w wyniku błędnego przeliczenia, Zamawiający
uzna, że ceny jednostkowe brutto podane w tym formularzu zostały podane prawidłowo i dokona przeliczenia
we własnym zakresie. Ceny jednostkowe zostaną przemnożone przez wskazane ilości
i zostaną zsumowane. Tak uzyskana kwota zostanie przyjęta jako cena ogólna oferty.
12. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych
w art. 93 ust.1 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.
2. W przypadku gdy wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub
więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający
zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o
zamówienie publiczne.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia
umowy.
15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany terminów płatności w przypadku konieczności dokonania zmiany wynikającej z realizacji
projektu – tj. w sytuacji opóźnienia otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.
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b) zmiany osób wskazanych w ofercie do pełnienia funkcji eksperta w przypadku zaistnienia wyjątkowych
okoliczności po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nowa osoba posiada
kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoba wskazana w ofercie.
17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI
(od art. 179 do art. 198g) przysługują:
- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,
- organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec
ogłoszenia
o
zamówieniu
oraz
specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia.
Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również zamawiającemu oraz
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.
Odwołanie
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. odrzucenia oferty odwołującego.
Wymagania formalne odwołania
Odwołanie powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami
ustawy,
- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
- określać żądanie oraz
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym
weryfikowanym
za
pomocą
ważnego
kwalifikowanego
certyfikatu.
Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1. nie zawiera braków formalnych;
2. uiszczono wpis.
Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w niniejszym postępowaniu wynosi 7.500 zł
Wpis, o którym mowa powyżej należy wpłacać na rachunek bankowy:
Urząd Zamówień Publicznych
NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
Do rozliczeń transgranicznych:
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(IBAN) PL 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
SWIFT/BIC NBPLPLPW
Prezes Izby (ewentualnie skład orzekający Izby) może wezwać do uzupełniania braków formalnych odwołania
(określonych w art. 180 ust. 3 ustawy), złożenia pełnomocnictwa albo dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni
od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu odwołania postanowieniem Prezesa Izby.
Terminy na wniesienie odwołania.
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie
10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego
Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub Odwołujący
może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
Odpowiedź na odwołanie.
Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może
zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w całości
zarzutów
przedstawionych
w
odwołaniu.
W
takiej
sytuacji
Izba
jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy w postępowaniu wywołanym
wniesieniem
odwołania
po
stronie
Zamawiającego
przystąpił
inny
Wykonawca
i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości.
W takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie.
Cofnięcie odwołania
Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim
przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.
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Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych
Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta
oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:
1. unieważnić umowę; albo
2. unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową
w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie
umowy podlegającej unieważnieniu; albo
3. nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że
utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo
Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie
Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy).
Kary finansowe nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w zawartej umowie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183
ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy).
Skarga
Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby,
bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:
- oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
- przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,
- wskazanie dowodów,
- wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w
terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Załącznik nr 2 a- Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej.
4. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
5. Załącznik nr 3a - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych – w odniesieniu do podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Załącznik nr 4 – Wykaz osób,
7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy,
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8. Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
9. Załącznik nr 7 – wzory logotypów.
Zatwierdzam
Grażyna Szynol-Kowacka
p.o Dyrektor
Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku
Rybnik, dnia 28.10.2013
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Załącznik nr 1 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia:
Prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych wraz z
opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas realizacji projektu
pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, Ul. Orzepowicka 15 a, 44-217 Rybnik

1. Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………
Nr tel./faksu ................................................................... e-mail ..................................
NIP...................................................................... REGON ...................................

2. Cena ogólna oferty ( suma wszystkich części I-VI):
cena brutto .......................................................zł)
Dla części I
cena brutto .........................................................zł)
wyszczególnienie :
a) cena jednostkowa (za 1 godzinę warsztatów oraz konsultacji grupowych) brutto....................zł x ilość
spotkań = brutto ……………………. zł
b) cena jednostkowa (za 1 godzinę spotkań indywidualnych) brutto...............................zł x ilość spotkań =
brutto ……………………. zł

Dla części II
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cena brutto .........................................................zł)
wyszczególnienie:
a/ cena jednostkowa (za Segregator dwu-ringowy: rozmiar A4, lakierowany z kolorowym nadrukiem: logo
UE, POKL, tytuł i logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SIWZ) brutto ……..zł x ilość sztuk = brutto ………………………. Zł
b/cena jednostkowa (za Kołonotatnik na 80 stron formatu A4 z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i
logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) brutto……………….zł x ilość sztuk =
brutto……………zł
c/ cena jednostkowa (za długopis automatyczny: metalowy, przycisk wysuwający i wsuwający wkład
długopisu, kolorowy z grawerem: logo UE, POKL, tytuł i logo projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr
7 do SIWZ) brutto……….zł x ilość sztuk = brutto…………..zł
d/cena jednostkowa (za Kalendarz (forma wkładki- format B5 4+4) na rok szkolny 2013/14 i na rok szkolny
2014/2015 z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 7 do SIWZ) brutto………………..zł x ilość sztuk = brutto ………….zł
Dla części III
Cena brutto …………………………………zł
wyszczególnienie:
a/ cena jednostkowa (za Segregator dwu-ringowy: rozmiar A4, lakierowany z kolorowym nadrukiem: logo
UE, POKL, tytuł i logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SIWZ) brutto……………zł x ilość sztuk = brutto……….zł
b/ cena jednostkowa ( za jeden komplet na który składa się z 4 stron opracowania (nie licząc strony
tytułowej) dla uczestnika w czasie jednego szkolenia formatu A4 pisane czcionką Times New Roman
rozmiar 12( nie mniej niż 2500 i nie więcej niż 7500 znaków). Grafika i ilustracje nie mogą zajmować
więcej niż 50 % strony oraz nie mogą przekraczać 35% całości opracowania. Strona z logiem projektu,
nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.)
brutto………….zł x ilość sztuk = brutto……….zł
c/cena jednostkowa za arkusz diagnostyczny (dwustronny) formatu A4 wg wzoru podanego przez
zamawiającego, pisane czcionką Times New Roman 12 bez grafiki- maksymalnie 2500 znaków.)
brutto………zł x ilość sztuk = brutto ……..zł
d/ cena jednostkowa za poradnik edukacyjny formatu B5 stanowiący zbiór wybranych przez zamawiającego
przykładów dobrych praktyk z logo UE, POKL, tytułem i logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą”, wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – 100 stron ze składem drukarskim. Okładka poradnika: kreda
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kolor 250g 4+0; reszta papier offsetowy 80 g ( 40% kolor i 60% czarno-biały 1+1). Brutto …………..zł x
ilość sztuk = brutto……….zł
e/ cena jednostkowa za prezentację multimedialną wykonaną w PowerPoint stanowiącą podsumowanie
wykonania usługi w zakresie doskonalenia w każdej placówce po zakończeniu każdego roku szkolnegominimum 30 slajdów). Brutto…………..zł x ilość sztuk = brutto…………zł

Dla części IV
Cena brutto …………………………… zł
wyszczególnienie:
a/ cena jednostkowa za Segregator dwu-ringowy: rozmiar A4, lakierowany z kolorowym nadrukiem: logo
UE, POKL, tytuł i logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SIWZ w ilości z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ). Brutto………..zł x ilość sztuk = brutto…………zł
b/ cena jednostkowa za komplet (arkusz edukacyjny) składający się z 4 stron opracowania (nie licząc strony
tytułowej) dla uczestnika w czasie jednego szkolenia formatu A4 pisane czcionką Times New Roman
rozmiar 12 ( nie mniej niż 2500 i nie więcej niż 7500 znaków). Grafika i ilustracje nie mogą zajmować
więcej niż 50 % strony oraz nie mogą przekraczać 35% całości opracowania. Strona z logiem projektu,
nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Brutto……..zł
x ilość sztuk = brutto……………..zł
c/cena jednostkowa

za arkusz ewaluacyjny dwustronny formatu A -4 wg wzoru podanego przez

zamawiającego z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL stanowiącego załącznik nr 7
do SIWZ). Brutto……………zł x ilość sztuk = brutto…………
Dla części V
Cena brutto …………………………..zł
a/ cena jednostkowa za PenDrive 8GB z nazwą projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).
Brutto ………….zł x ilość sztuk = brutto………..zł
b/ cena jednostkowa za długopis automatyczny: metalowy, przycisk wysuwający i wsuwający wkład
długopisu, z grawerem: logo UE, POKL, tytuł i logo projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SIWZ). Brutto…………zł x ilość sztuk = brutto………..zł
c/ cena jednostkowa za teczkę ofertową: rozmiar A4 rozkładana grzbietem, ze skrzydłem zaginanym do
środka, drukowane na kartonie kredowanym, biały środek, papier karton usztywniany 280 g. W opcji
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uszlachetnianie lakierem UV lub folią błyszczącą, druk kolorowy. Nadruk kolorowy: logo UE, POKL, tytuł
i logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Brutto
……….zł x ilość sztuk = brutto………zł
d/ cena jednostkowa za notatnik A4 w kratkę 100 stron z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i
logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Brutto ……..zł x ilość sztuk =
brutto………zł
e/ cena jednostkowa za komplet piśmienniczy z długopisem automatycznym: metalowy, przycisk
wysuwający i wsuwający wkład długopisu , kolorowy z grawerem i piórem wiecznym: brązowe z nabojem
atramentowym z srebrnym grawerem : logo UE, POKL, tytuł i logo projektu wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ). Brutto………zł x ilość sztuk = brutto ……zł
Dla części VI
Cena brutto ………………………….zł
a/ cena jednostkowa za skład i druk publikacji na podstawie wskazanych przez zamawiającego materiałów z
nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – 150 stron ze
składem drukarskim. Okładka papier: kreda matowa 300g, druk CMYK, 4+0, format A4, powlekana folią
matową ;środek: papier offsetowy 80g, druk CMYK 50% + BW 50%; format A4.) brutto ………..zł x ilość sztuk
= brutto…………zł

1. Oświadczam, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w
przypadku wyboru niniejszej oferty.

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od
Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

4. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty.

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

6. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
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w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Wszelką

korespondencję

związaną

z

niniejszym

postępowaniem

należy

kierować

do

………………………………….

8. Zamówienie

wykonam

samodzielnie/część

zamówienia

polegającą

na………………………………………………………… zamierzam powierzyć Wykonawcy.

9. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty:
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

…………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………………..
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

/Pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie
(o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na Prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji
grupowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas
realizacji projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku ".

oświadczam, iż:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. posiadam odpowiednia wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/
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Załącznik Nr 2a do SIWZ

/Pieczęć Wykonawcy/

Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej.

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………..………………..

Adres Wykonawcy: ………………………….………………………………………………………....
(kod, miejscowość, ulica, województwo)

W wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, poz. 759 ze
zmianami) przedkładam niniejszą informację:
-

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej *

-

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej *

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić
Uwaga: Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę (wykaz) podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej.
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Niniejsze informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1

Załącznik Nr 3 do SIWZ

/Pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na Prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji
grupowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas
realizacji projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznycznych.

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/

Niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. 2

1
2

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
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Załącznik Nr 3a do SIWZ

/Pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie

Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w
odniesieniu do podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, pn.:
Prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych wraz z
opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas realizacji projektu
pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
oświadczam, że w odniesieniu do: ………………………………………………………….....
(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

Upełnomocniony przedstawiciel

/miejscowość/

/data/

Niniejsze oświadczenie składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia 3

3

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu nr 1 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”
LP

Imię i
nazwisko
osoby

współpraca z jednostkami
Podstawa dysponowania
wykształcenie ( należy podać
kwalifikacje coacha,
doświadczenie z zakresu szkoleń
Kwalifikacje
doskonalenia nauczycieli lub
osobą
jakie dokumenty
trenera, edukatora lub
w obszarze edukacji z okresu 3
nadzoru pedagogicznego( należy dodatkowe (należy
poświadczają fakt posiadania konsultanta ( należy podać
lat; ( należy podać datę
podać nazwy jednostek oraz dane podać staż pracy)
wykształcenia i
jakie dokumenty
przeprowadzenia – początkowa i teleadresowe w celu możliwości
sprawdzenia)
przygotowania
potwierdzają fakt
końcową, ilość godzin oraz tematy
pedagogicznego )
posiadania kwalifikacji )
szkoleń)

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/

Strona 30 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu nr 2 „Ocenianie kształtujące”.
LP

Imię i nazwisko wykształcenie ( należy podać
kwalifikacje coacha, trenera, doświadczenie z zakresu szkoleń w współpraca z jednostkami doskonalenia
nauczycieli lub nadzoru
osoby
jakie dokumenty poświadczają
edukatora lub konsultanta (
obszarze edukacji z okresu 3 lat; (
pedagogicznego( należy podać nazwy
fakt posiadania wykształcenia i należy podać jakie dokumenty należy podać datę przeprowadzenia – jednostek oraz dane teleadresowe w celu
możliwości sprawdzenia)
przygotowania pedagogicznego ) potwierdzają fakt posiadania początkowa i końcową, ilość godzin
kwalifikacji )
oraz tematy szkoleń)

Podstawa dysponowania
osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/

Strona 31 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu nr 3 „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”.
LP

Imię i nazwisko
osoby

współpraca z jednostkami
wykształcenie ( należy
kwalifikacje coacha,
doświadczenie z zakresu
doskonalenia nauczycieli lub
podać jakie dokumenty
trenera, edukatora lub
szkoleń w obszarze edukacji z nadzoru pedagogicznego( należy
poświadczają fakt
konsultanta ( należy okresu 3 lat; ( należy podać datę podać nazwy jednostek oraz dane
posiadania wykształcenia i podać jakie dokumenty przeprowadzenia – początkowa teleadresowe w celu możliwości
sprawdzenia)
przygotowania
potwierdzają fakt
i końcową, ilość godzin oraz
pedagogicznego )
posiadania kwalifikacji )
tematy szkoleń)

Kwalifikacje dodatkowe
(należy podać staż pracy
oraz datę
przeprowadzenia –
początkowa i końcową,
ilość godzin oraz tematy
szkoleń)

Podstawa
dysponowania osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/

Strona 32 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 4: „Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się”.
LP

Imię i
nazwisko
osoby

współpraca z jednostkami
wykształcenie ( należy
kwalifikacje coacha, doświadczenie z zakresu szkoleń
Kwalifikacje dodatkowe
doskonalenia nauczycieli lub
podać jakie dokumenty
trenera, edukatora lub
w obszarze edukacji z okresu 3 nadzoru pedagogicznego( należy (należy podać staż pracy
poświadczają fakt posiadania konsultanta ( należy podać
lat; ( należy podać datę
podać nazwy jednostek oraz dane oraz datę przeprowadzenia
wykształcenia i
jakie dokumenty
przeprowadzenia – początkowa i teleadresowe w celu możliwości – początkowa i końcową,
sprawdzenia)
przygotowania
potwierdzają fakt
końcową, ilość godzin oraz
ilość godzin oraz tematy
pedagogicznego )
posiadania kwalifikacji )
tematy szkoleń)
szkoleń)

Podstawa
dysponowania osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/
Strona 33 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 5: „Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej”.
LP

Imię i
nazwisko
osoby

współpraca z jednostkami
wykształcenie ( należy
kwalifikacje coacha,
doświadczenie z zakresu szkoleń
Kwalifikacje dodatkowe Podstawa dysponowania
doskonalenia nauczycieli lub
osobą
podać jakie dokumenty
trenera, edukatora lub
w obszarze edukacji z okresu 3 nadzoru pedagogicznego( należy (należy podać nazwę i
poświadczają fakt posiadania konsultanta ( należy podać
lat; ( należy podać datę
podać nazwy jednostek oraz dane zakres wprowadzonej
wykształcenia i
jakie dokumenty
przeprowadzenia – początkowa i teleadresowe w celu możliwości innowacji/realizowanego
sprawdzenia)
przygotowania
potwierdzają fakt
końcową, ilość godzin oraz
programu)
pedagogicznego )
posiadania kwalifikacji )
tematy szkoleń)

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/

Strona 34 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 6: „Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła”.
LP

Imię i
nazwisko
osoby

współpraca z jednostkami
wykształcenie ( należy
kwalifikacje coacha, doświadczenie z zakresu szkoleń
Kwalifikacje dodatkowe doskonalenia nauczycieli lub
podać jakie dokumenty
trenera, edukatora lub
w obszarze edukacji z okresu 3 nadzoru pedagogicznego( należy
należy podać datę
poświadczają fakt posiadania konsultanta ( należy podać
lat; ( należy podać datę
przeprowadzenia –
podać nazwy jednostek oraz dane
wykształcenia i
jakie dokumenty
przeprowadzenia – początkowa i teleadresowe w celu możliwości początkowa i końcową,
sprawdzenia)
przygotowania
potwierdzają fakt
końcową, ilość godzin oraz
ilość godzin oraz tematy
pedagogicznego )
posiadania kwalifikacji )
tematy szkoleń)
szkoleń)

Podstawa
dysponowania osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/

Strona 35 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 7: „Postawy uczniowskie- jak je kształtować?”
LP

Imię i nazwisko wykształcenie ( należy podać
kwalifikacje coacha, trenera, doświadczenie z zakresu szkoleń w
osoby
jakie dokumenty poświadczają
edukatora lub konsultanta (
obszarze edukacji z okresu 3 lat; (
fakt posiadania wykształcenia i należy podać jakie dokumenty należy podać datę przeprowadzenia –
przygotowania pedagogicznego ) potwierdzają fakt posiadania początkowa i końcową, ilość godzin
kwalifikacji )
oraz tematy szkoleń)

współpraca z jednostkami doskonalenia
nauczycieli / nadzoru pedagogicznego
lub instytucji funkcjonującej w obszarze
edukacji prawnej ( należy podać nazwy
jednostek oraz dane teleadresowe w celu
możliwości sprawdzenia)

Podstawa dysponowania
osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/

Strona 36 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 8: „Praca z uczniem młodszym”
LP

Imię i
nazwisko
osoby

współpraca z jednostkami
wykształcenie ( należy
kwalifikacje coacha, doświadczenie z zakresu szkoleń
Kwalifikacje dodatkowe doskonalenia nauczycieli lub
podać jakie dokumenty
trenera, edukatora lub
w obszarze edukacji z okresu 3 nadzoru pedagogicznego( należy
należy podać datę
poświadczają fakt posiadania konsultanta ( należy podać
lat; ( należy podać datę
przeprowadzenia –
podać nazwy jednostek oraz dane
wykształcenia i
jakie dokumenty
przeprowadzenia – początkowa i teleadresowe w celu możliwości początkowa i końcową,
sprawdzenia)
przygotowania
potwierdzają fakt
końcową, ilość godzin oraz
ilość godzin oraz tematy
pedagogicznego )
posiadania kwalifikacji )
tematy szkoleń)
szkoleń)

Podstawa
dysponowania osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/

Strona 37 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 9: „Praca z uczniem zdolnym”.
LP

Imię i
nazwisko
osoby

współpraca z jednostkami
wykształcenie ( należy
kwalifikacje coacha,
doświadczenie z zakresu szkoleń
doskonalenia nauczycieli /
podać jakie dokumenty
trenera, edukatora lub
w obszarze edukacji z okresu 3
nadzoru pedagogicznego lub
poświadczają fakt posiadania konsultanta ( należy podać
lat; ( należy podać datę
instytucji funkcjonującej w
wykształcenia i
jakie dokumenty
przeprowadzenia – początkowa i obszarze edukacji prawnej (
należy podać nazwy jednostek
przygotowania
potwierdzają fakt
końcową, ilość godzin oraz
oraz dane teleadresowe w celu
pedagogicznego )
posiadania kwalifikacji )
tematy szkoleń)
możliwości sprawdzenia)

Kwalifikacje dodatkowe -- Podstawa dysponowania
należy podać datę
osobą
przeprowadzenia –
początkowa i końcową,
ilość godzin oraz tematy
szkoleń

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/

Strona 38 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 10 „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
LP

Imię i nazwisko wykształcenie ( należy podać
kwalifikacje coacha, trenera, doświadczenie z zakresu szkoleń w
osoby
jakie dokumenty poświadczają
edukatora lub konsultanta (
obszarze edukacji z okresu 3 lat; (
fakt posiadania wykształcenia i należy podać jakie dokumenty należy podać datę przeprowadzenia –
przygotowania pedagogicznego ) potwierdzają fakt posiadania początkowa i końcową, ilość godzin
kwalifikacji )
oraz tematy szkoleń)

współpraca z jednostkami doskonalenia
nauczycieli / nadzoru pedagogicznego
lub instytucji funkcjonującej w obszarze
edukacji prawnej ( należy podać nazwy
jednostek oraz dane teleadresowe w celu
możliwości sprawdzenia)

Podstawa dysponowania
osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/
Strona 39 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 11: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny Internet”.
LP

Imię i
nazwisko
osoby

współpraca z jednostkami
Kwalifikacje dodatkowe -wykształcenie ( należy
kwalifikacje coacha, doświadczenie z zakresu szkoleń
doskonalenia nauczycieli / nadzoru
należy podać datę
podać jakie dokumenty
trenera, edukatora lub
w obszarze edukacji z okresu 3
pedagogicznego lub instytucji
przeprowadzenia –
poświadczają fakt posiadania konsultanta ( należy podać
lat; ( należy podać datę
funkcjonującej w obszarze
początkowa i końcową,
wykształcenia i
jakie dokumenty
przeprowadzenia – początkowa i edukacji prawnej ( należy podać ilość godzin oraz tematy
nazwy jednostek oraz dane
szkoleń
przygotowania
potwierdzają fakt
końcową, ilość godzin oraz
teleadresowe w celu możliwości
pedagogicznego )
posiadania kwalifikacji )
tematy szkoleń)
sprawdzenia)

Podstawa
dysponowania osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/

Strona 40 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 12: „Rodzice są partnerami szkoły”.
LP

Imię i
nazwisko
osoby

współpraca z jednostkami
Kwalifikacje dodatkowe wykształcenie ( należy
kwalifikacje coacha, doświadczenie z zakresu szkoleń
doskonalenia nauczycieli / nadzoru
podać jakie dokumenty
trenera, edukatora lub
w obszarze edukacji z okresu 3
pedagogicznego lub instytucji
poświadczają fakt posiadania konsultanta ( należy podać
lat; ( należy podać datę
funkcjonującej w obszarze
wykształcenia i
jakie dokumenty
przeprowadzenia – początkowa i edukacji prawnej ( należy podać
nazwy jednostek oraz dane
przygotowania
potwierdzają fakt
końcową, ilość godzin oraz
teleadresowe w celu możliwości
pedagogicznego )
posiadania kwalifikacji )
tematy szkoleń)
sprawdzenia)

Podstawa
dysponowania osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/

Strona 41 z 58

Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 13: „Nauczyciel +45”
LP

Imię i nazwisko wykształcenie ( należy podać
kwalifikacje coacha, trenera, doświadczenie z zakresu szkoleń w
osoby
jakie dokumenty poświadczają
edukatora lub konsultanta (
obszarze edukacji z okresu 3 lat; (
fakt posiadania wykształcenia i należy podać jakie dokumenty należy podać datę przeprowadzenia –
przygotowania pedagogicznego ) potwierdzają fakt posiadania początkowa i końcową, ilość godzin
kwalifikacji )
oraz tematy szkoleń)

współpraca z jednostkami doskonalenia
nauczycieli / nadzoru pedagogicznego
lub instytucji funkcjonującej w obszarze
edukacji prawnej ( należy podać nazwy
jednostek oraz dane teleadresowe w celu
możliwości sprawdzenia)

Podstawa dysponowania
osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/
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Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 14: „Szkoła promuje wartość edukacji”.
LP

Imię i nazwisko wykształcenie ( należy podać
kwalifikacje coacha, trenera, doświadczenie z zakresu szkoleń w
osoby
jakie dokumenty poświadczają
edukatora lub konsultanta (
obszarze edukacji z okresu 3 lat; (
fakt posiadania wykształcenia i należy podać jakie dokumenty należy podać datę przeprowadzenia –
przygotowania pedagogicznego ) potwierdzają fakt posiadania początkowa i końcową, ilość godzin
kwalifikacji )
oraz tematy szkoleń)

współpraca z jednostkami doskonalenia
nauczycieli / nadzoru pedagogicznego
lub instytucji funkcjonującej w obszarze
edukacji prawnej ( należy podać nazwy
jednostek oraz dane teleadresowe w celu
możliwości sprawdzenia)

Podstawa dysponowania
osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/
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Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 15: „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich”.
LP

Imię i nazwisko wykształcenie ( należy podać
kwalifikacje coacha, trenera, doświadczenie z zakresu szkoleń w
osoby
jakie dokumenty poświadczają
edukatora lub konsultanta (
obszarze edukacji z okresu 3 lat; (
fakt posiadania wykształcenia i należy podać jakie dokumenty należy podać datę przeprowadzenia –
przygotowania pedagogicznego ) potwierdzają fakt posiadania początkowa i końcową, ilość godzin
kwalifikacji )
oraz tematy szkoleń)

współpraca z jednostkami doskonalenia
nauczycieli / nadzoru pedagogicznego
lub instytucji funkcjonującej w obszarze
edukacji prawnej ( należy podać nazwy
jednostek oraz dane teleadresowe w celu
możliwości sprawdzenia)

Podstawa dysponowania
osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/
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Wykaz osób, które będą pełnić rolę ekspertów w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do tematu 16: „ Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych”.
LP

Imię i nazwisko wykształcenie ( należy podać
kwalifikacje coacha, trenera, doświadczenie z zakresu szkoleń w
osoby
jakie dokumenty poświadczają
edukatora lub konsultanta (
obszarze edukacji z okresu 3 lat; (
fakt posiadania wykształcenia i należy podać jakie dokumenty należy podać datę przeprowadzenia –
przygotowania pedagogicznego ) potwierdzają fakt posiadania początkowa i końcową, ilość godzin
kwalifikacji )
oraz tematy szkoleń)

współpraca z jednostkami doskonalenia
nauczycieli / nadzoru pedagogicznego
lub instytucji funkcjonującej w obszarze
edukacji prawnej ( należy podać nazwy
jednostek oraz dane teleadresowe w celu
możliwości sprawdzenia)

Podstawa dysponowania
osobą

Wykaz należy uzupełnić w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w rozdziale 5 ust.1 pkt 3 SIWZ
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

/miejscowość/

/data/

/ podpis Wykonawcy/
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór Umowy
Umowa
Umowa zawarta w dniu………………. roku w Rybniku
pomiędzy:
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
a
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez

w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym.
§1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na prowadzeniu
przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji eksperckich wraz z opracowaniem i
dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas realizacji projektu pn. „Sieć współpracy i
rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
2. Usługa, o której mowa w ust.1 obejmuje przeprowadzenie warsztatów, spotkań i konsultacji grupowych z
następujących tematów:









Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Ocenianie kształtujące.
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się.
Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji postawy programowej.
Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła.
Postawy uczniowskie- jak je kształtować?
Praca z uczniem młodszym.
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Praca z uczniem zdolnym.
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny Internet.
Rodzice są partnerami szkoły
Nauczyciel +45.
Szkoła promuje wartość edukacji.
Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

w łącznej liczbie……………… godzin oraz konsultacji indywidualnych w łącznej liczbie
……………….godzin, oraz wykonania i dostarczenia materiałów szkoleniowo -promocyjnych.
Świadczenie usługi odbywać się będzie według wyboru Zamawiającego, albo w jego siedzibie albo w
szkołach/przedszkolach biorących udział w projekcie zgodnie z harmonogramem przyjętym w Rocznym
Planie Wspomagania każdej z palcówek objętych programem.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę zgodnie ze złożoną ofertą oraz Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia materiałów szkoleniowo-promocyjnych zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia i załącznikiem nr 7 do SWIZ.
Zamawiający, na 14 dni przed szkoleniem/konsultacjami, poinformuje wykonawcę o dokładnym miejscu,
czasie i temacie szkolenia oraz o zapotrzebowaniu na odpowiednią ilość materiałów szkoleniowopromocyjnych, wysyłając faks pod nr wykonawcy wskazany w załączniku nr 1.
Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji każdego szkolenia, zobowiązany jest do
przeprowadzenia konsultacji ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji(SORE), wskazanym przez
Zamawiającego w celu uszczegółowienia zakresu szkolenia. Konsultacja musi się odbyć najpóźniej 10
dni roboczych przed terminem szkolenia.
Wykonawca ma obowiązek niezwłoczne, nie później jednak niż na 7 dni przed datą szkolenia/konsultacji,
dostarczyć do siedziby Zamawiającego materiały szkoleniowo-promocyjne wyszczególnione w
zapotrzebowaniu.
Wykonawca ma obowiązek niezwłoczne, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed datą
szkolenia/konsultacji, przedstawić Zamawiającemu do weryfikacji dokumenty potwierdzające, że osoba
pełniąca rolę eksperta posiada wymagane uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia/ konsultacji w
temacie wskazanym przez zamawiającego.
Zamawiający ma prawo do żądania zmiany osoby, która ma pełnić rolę eksperta, jeśli uzna, że
uprawnienia osoby pełniącej rolę eksperta są niewystarczające, o czym Zamawiający niezwłocznie
poinformuje Wykonawcę. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Wykonawca ma obowiązek
przedstawić Zamawiającemu, dokumenty innej osoby, która będzie pełnić rolę eksperta w celu ponownej
weryfikacji.
Za prawidłowe dostarczenie zapotrzebowania na materiały szkoleniowo-promocyjne, uważa się
przesłanie pod numer faksu Wykonawcy ……………………………………….. wyszczególnionych
pozycji oraz ilości materiałów.
Za prawidłowe dostarczenie dokumentacji potwierdzającej uprawnienia ekspertów uważa się przesłanie
na nr faksu Zamawiającego 32 4227081 wew. 45 odpowiednich dokumentów.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę zgodnie ze złożoną ofertą oraz Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
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14. Wykonawca zobowiązuje się do rejestracji swojej firmy na portalu www.inwestycjewkadry.pl. w
terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.Za niezarejestrowanie się na tej stronie Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3.pkt.1
niniejszej umowy.

1.
2.

§2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 30.06.2015 roku.
Termin realizacji poszczególnych szkoleń wynika z Rocznego Planu wsparcia każdej placówki, biorącej
udział w projekcie

§3
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi maksymalnie:
brutto ………………….zł,
wyszczególnienie:
I.
cena jednostkowa (za 1 godzinę warsztatów oraz konsultacji grupowych) - brutto....................zł
cena jednostkowa (za 1 godzinę spotkań indywidualnych)- brutto...............................zł
II.

cena za materiały szkoleniowo-promocyjne na warsztaty - brutto……..…………….. zł; w tym:

a/ cena jednostkowa za segregator dwu-ringowy: rozmiar A4, lakierowany z kolorowym nadrukiem: logo
UE, POKL, tytuł i logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SIWZ) brutto ……..zł
b/cena jednostkowa za kołonotatnik na 80 stron formatu A4 z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i
logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) brutto……………….zł
długopis automatyczny: metalowy, przycisk wysuwający i wsuwający wkład długopisu, kolorowy z
grawerem: logo UE, POKL, tytuł i logo projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ)
brutto……….zł
d/cena jednostkowa za kalendarz (forma wkładki- format B5 4+4) na rok szkolny 2013/14 i na rok szkolny
2014/2015 z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 7 do SIWZ) brutto………………..zł

III.
cena za opracowanie i wykonanie materiałów na konsultacje indywidualne i tematyczne. –
brutto……..…………….. zł; w tym:
a/ cena jednostkowa (za segregator dwu-ringowy: rozmiar A4, lakierowany z kolorowym nadrukiem: logo
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UE, POKL, tytuł i logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SIWZ) brutto……………zł
b/ cena jednostkowa za jeden komplet składa się z 4 stron opracowania (nie licząc strony tytułowej) dla
uczestnika w czasie jednego szkolenia formatu A4 pisane czcionką Times New Roman rozmiar 12( nie mniej
niż 2500 i nie więcej niż 7500 znaków). Grafika i ilustracje nie mogą zajmować więcej niż 50 % strony oraz
nie mogą przekraczać 35% całości opracowania. Strona z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i
logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik n r7 do SIWZ.) brutto………….zł
c/cena jednostkowa za arkusz diagnostyczny (dwustronny) formatu A4 wg wzoru podanego przez
zamawiającego, pisane czcionką Times New Roman 12 bez grafiki- maksymalnie 2500 znaków.)
brutto………zł
d/ cena jednostkowa za poradnik edukacyjny formatu B5 stanowiący zbiór wybranych przez zamawiającego
przykładów dobrych praktyk z logo UE, POKL, tytułem i logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą”, wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – 100 stron ze składem drukarskim. Okładka poradnika: kreda
kolor 250g 4+0; reszta papier offsetowy 80 g ( 40% kolor i 60% czarno-biały 1+1). Brutto …………..zł
e/ cena jednostkowa za prezentację multimedialną wykonaną w PowerPoint stanowiącą podsumowanie
wykonania usługi w zakresie doskonalenia w każdej placówce po zakończeniu każdego roku szkolnegominimum 30 slajdów). Brutto…………..zł

IV.

cena za przygotowanie i wydruk materiałów dla uczestników sieci- brutto……..…………….. zł;
w tym:

a/ cena jednostkowa za segregator dwu-ringowy: rozmiar A4, lakierowany z kolorowym nadrukiem: logo
UE, POKL, tytuł i logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SIWZ w ilości z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ). Brutto………..zł
b/ cena jednostkowa za komplet (arkusz edukacyjny) składający się z 4 stron opracowania (nie licząc strony
tytułowej) dla uczestnika w czasie jednego szkolenia formatu A4 pisane czcionką Times New Roman
rozmiar 12 ( nie mniej niż 2500 i nie więcej niż 7500 znaków). Grafika i ilustracje nie mogą zajmować
więcej niż 50 % strony oraz nie mogą przekraczać 35% całości opracowania. Strona z logiem projektu,
nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Brutto……..zł
c/cena jednostkowa

(za Arkusz ewaluacyjny dwustronny formatu A -4 wg wzoru podanego przez

zamawiającego z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL stanowiącego załącznik nr 7
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do SIWZ). Brutto……………zł
cena za przygotowanie materiałów promocyjno- biurowych- brutto……..…………….. zł, w tym:

V.

a/ cena jednostkowa za PenDrive 8GB z nazwą projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SIWZ). Brutto ………….zł
b/ cena jednostkowa za długopis automatyczny: metalowy, przycisk wysuwający i wsuwający wkład
długopisu, z grawerem: logo UE, POKL, tytuł i logo projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SIWZ). Brutto…………zł
c/ cena jednostkowa za teczkę ofertową: rozmiar A4 rozkładana grzbietem, ze skrzydłem zaginanym do
środka, drukowane na kartonie kredowanym, biały środek, papier karton usztywniany 280 g. W opcji
uszlachetnianie lakierem UV lub folią błyszczącą, druk kolorowy. Nadruk kolorowy: logo UE, POKL,
tytuł i logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).
Brutto ……….zł
d/ cena jednostkowa za notatnik A4 w kratkę 100 stron z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i
logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Brutto ……..zł
e/ cena jednostkowa za komplet z długopisem automatycznym: metalowy, przycisk wysuwający i
wsuwający wkład długopisu , kolorowy z grawerem i piórem wiecznym: brązowe z nabojem
atramentowym z srebrnym grawerem : logo UE, POKL, tytuł i logo projektu wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ). Brutto………zł
VI.

cena za druk publikacji- brutto ……………… zł; w tym:

a/ cena jednostkowa za skład i druk publikacji na podstawie wskazanych przez zamawiającego materiałów z
nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – 150 stron ze
składem drukarskim. Okładka papier: kreda matowa 300g, druk CMYK, 4+0, format A4, powlekana folią
matową ;środek: papier offsetowy 80g, druk CMYK 50% + BW 50%; format A4.) brutto ………..zł
2. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu umowy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności wynagrodzenia częściowego - miesięcznie na podstawie
faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, pod
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warunkiem otrzymania przez Zamawiającego środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Społecznego, o czym Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę.
4. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

§4
Zamawiający zobowiązuje się do jak najszerszej współpracy w celu prawidłowego świadczenia usług
przez Wykonawcę.
Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i
uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługę
na warunkach określonych w umowie.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, a w przypadku
ich naruszenia ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane naruszeniem przepisów
względem osób trzecich.
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich praw autorskich wynikających
z realizacji umowy.
§5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez
Wykonawcę, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia.
2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca
zapłaci karę w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia całej umowy.
3. Wykonawca w przypadku nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) W przypadku nieterminowego, opóźnionego rozpoczęcia zajęć/ konsultacji w wysokości odpowiednio:
a. Od 0 do 15 min – 10% ceny jednostkowej za warsztaty których usługa dotyczy.
b. Od 15 do 30 min – 20% ceny jednostkowej za warsztaty których usługa dotyczy.
c. Od 30 do 45 min – 30 % ceny jednostkowej za warsztaty których usługa dotyczy.
d. Od 45 do 60 min – 50 % ceny jednostkowej za warsztaty których usługa dotyczy.
e. Od 60 do 120 min – 60 % ceny jednostkowej za warsztaty których usługa dotyczy.
b) W przypadku, gdy prowadzący zajęcia/ konsultacje w ankiecie ewaluacyjnej uzyska 90% ocen
negatywnych lub przeprowadzi zajęcia niezgodne z opisem zamówienia – w wysokości 50% ceny
jednostkowej za warsztaty, których usługa dotyczy.
c) W przypadku nieprzeprowadzenia zajęć z winy Wykonawcy- 30% ceny jednostkowej za warsztat, który
się nie odbył.
d) W przypadku braku dostarczenia materiałów warsztatowo-promocyjnych na warsztaty lub konsultacje30% ceny jednostkowej za warsztat/konsultacje, na których nie było materiałów.
4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
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§6
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
ze strony Zamawiającego ……………….
ze strony Wykonawcy: .........................
2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie
stanowi zmiany treści umowy.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawo
zamówień publicznych oraz inne, właściwe dla przedmiotu umowy.
§8
Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 6 do SIWZ
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji
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grupowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas realizacji
projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka
jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zamówienie dzieli się na 6 części:
Część I
Część I zamówienia obejmuje:
a) przeprowadzenie szkoleń i konsultacji indywidualnych z następujących tematów o łącznej liczbie 1456
godzin (w rozumieniu godziny lekcyjnej czyli 45 minut ) w 26 placówkach na terenie miasta Rybnika
wskazanych przez zamawiającego w okresie 18.11.2013 r. – 30.06.2015 r. Jedna oferta doskonalenia
wykonywana w jednej placówce obejmuje 28 godzin warsztatów i konsultacji indywidualnych w jednym
roku szkolnym. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ich ukończeniu, wystawione przez
Wykonawcę. Szkolenia dotyczą następujących tematów:
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Ocenianie kształtujące.
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się.
Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji postawy programowej.
Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła.
Postawy uczniowskie- jak je kształtować?
Praca z uczniem młodszym.
Praca z uczniem zdolnym.
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny Internet.
Rodzice są partnerami szkoły
Nauczyciel +45.
Szkoła promuje wartość edukacji.
Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

c) przeprowadzenie konsultacji eksperckich ilości 48 godzin (w rozumieniu godziny lekcyjnej czyli 45
minut ) przeprowadzonych w okresie 18.11.2013 r. – 30.06.2015 r.. w ramach następujących sieci
współpracy i samokształcenia:
Sieć nr 1 - „Budowa spójności edukacyjnej"
Sieć nr 2 - „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?"
Sieć nr 3- „Wymiana informacji pedagogicznej"
Sieć nr 4- „Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów kształconych systemie klas sportowych"
Uczestnicy konsultacji otrzymują zaświadczenia o ich odbyciu, wystawione przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie:
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4. organizacji wyżej wymienionych spotkań
5. prowadzenia dokumentacji zajęć w sposób zgodny z wymogami Zamawiającego
6. przeprowadzenia, nie później niż 7 dni roboczych przed terminem każdego szkolenia, konsultacji
prowadzącego szkolenie ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji odpowiadającym za
realizację oferty doskonalenia w danej placówce.
Zamawiający nie będzie udostępniać Wykonawcy sprzętu do projekcji ( laptop, projektor,
ekran).Wykonawca musi dysponować własnym sprzętem projekcyjnym. Wykonawcy zostanie
nieodpłatnie użyczone pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia na terenie wskazanych placówek
edukacyjnych, biorących udział w projekcie. Szczegółowy harmonogram szkoleń dla każdej placówki
wynika z jej Rocznego Planu Wspomagania.
Część II
Część II zamówienia obejmuje opracowanie, wykonanie ( w tym skład i druk) oraz dostarczenie w terminie
wskazanym w umowie materiałów szkoleniowo-promocyjnych na warsztaty:
e) Na każde ze szkoleń grupowych (208 szkoleń) należy przygotować 25 kompletów materiałów
szkoleniowych (arkusze warsztatowe) . Na jeden komplet składa się 8 stron opracowania (nie licząc
strony tytułowej) dla tematu danego szkolenia formatu A4 pisane czcionką Times New Roman
rozmiar 12. Grafika i ilustracje nie mogą zajmować więcej niż 50 % strony oraz nie mogą
przekraczać 35% całości opracowania. Strona tytułowa z logiem projektu wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ. Ilość wszystkich arkuszy warsztatowych: 5 200 kompletów.
f) Kołonotatnik na 80 stron formatu A4 z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w ilości 1300 szt.
g) długopis automatyczny: metalowy, przycisk wysuwający i wsuwający wkład długopisu, kolorowy z
grawerem: logo UE, POKL, tytuł i logo projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ –
1300 szt.
h) Kalendarze (forma wkładki- format B5 4+4) na rok szkolny 2013/14 i na rok szkolny 2014/2015 z
logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7
do SIWZ w ilości 1300 szt. każdego kalendarza.
Część III
Część III zamówienia obejmuje opracowanie, wykonanie ( w tym skład i druk) oraz dostarczenie w terminie
wskazanym w umowie, materiałów na konsultacje indywidualne i tematyczne:
f) Segregator dwu-ringowy: rozmiar A4, lakierowany z kolorowym nadrukiem: logo UE, POKL, tytuł i
logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w
ilości 720 szt.
g) Na każde ze szkoleń indywidualnych i konsultacji grupowych (243 szkolenia) należy przygotować 5
kompletów materiałów szkoleniowych (arkusze edukacyjne). Na jeden komplet składają się 4 strony
opracowania (nie licząc strony tytułowej) dla uczestnika w czasie jednego szkolenia formatu A4
pisane czcionką Times New Roman rozmiar 12( nie mniej niż 2500 i nie więcej niż 7500 znaków).
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Grafika i ilustracje nie mogą zajmować więcej niż 50 % strony oraz nie mogą przekraczać 35%
całości opracowania. Strona logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Ilość wszystkich arkuszy warsztatowych –1 215 kompletów.
h) Arkusze diagnostyczne (dwustronny) w ilości 1215 sztuk formatu A4 wg wzoru podanego przez
zamawiającego, pisane czcionką Times New Roman 12 bez grafiki- maksymalnie 2500 znaków.
i) Poradniki edukacyjne formatu B5 drukowane po zakończeniu każdego roku szkolnego stanowiące
zbiór wybranych przez zamawiającego przykładów dobrych praktyk z logo UE, POKL, tytułem i
logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – 100
stron ze składem drukarskim –260 sztuk każdego z poradników. Okładka poradnika: kreda kolor
250g 4+0; reszta papier offsetowy 80 g ( 40% kolor i 60% czarno-biały 1+1).
j) Prezentację multimedialną wykonaną w PowerPoint stanowiącą podsumowanie wykonania usługi w
zakresie doskonalenia w każdej placówce po zakończeniu każdego roku szkolnego- minimum 30
slajdów- w ilości 52 prezentacje.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszelkie prawa autorskie na rzecz Zamawiającego i przekazać wszystkie
materiały w formie plików PDF na nośniku pamięci przenośnej (pendrive).
Część IV
Część IV zamówienia obejmuje opracowanie, wykonanie ( w tym skład i druk) oraz dostarczenie w terminie
wskazanym w umowie, materiałów dla uczestników sieci:
d) Segregator dwu-ringowy: rozmiar A4, lakierowany z kolorowym nadrukiem: logo UE, POKL, tytuł i
logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w
ilości z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ – 32 szt.
e) Na każde ze spotkania sieci (32 spotkania) należy przygotować 25 kompletów materiałów
szkoleniowych (arkusze edukacyjne). Na jeden komplet składają się 4 strony opracowania (nie licząc
strony tytułowej) dla uczestnika w czasie jednego szkolenia formatu A4 pisane czcionką Times New
Roman rozmiar 12 ( nie mniej niż 2500 i nie więcej niż 7500 znaków). Grafika i ilustracje nie mogą
zajmować więcej niż 50 % strony oraz nie mogą przekraczać 35% całości opracowania. Strona z
logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7
do SIWZ. Ilość wszystkich arkuszy warsztatowych – 800 kompletów.
f) Arkusze ewaluacyjne dwustronne formatu A -4 wg wzoru podanego przez zamawiającego z logiem
projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ- 800 szt.
Część V
Część V zamówienia obejmuje przygotowanie oraz dostawę w terminie wskazanym w umowie, materiałów
promocyjnych i biurowych:
f) PenDrive 8GB z nazwą projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – 200 szt.
g) Długopis automatyczny: metalowy, przycisk wysuwający i wsuwający wkład długopisu, z grawerem:
logo UE, POKL, tytuł i logo projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ –300 szt.
h) Teczka ofertowa sztuk 200: rozmiar A4 rozkładana grzbietem, ze skrzydłem zaginanym do środka,
drukowane na kartonie kredowanym, biały środek, papier karton usztywniany 280 g. W opcji
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i)
j)

uszlachetnianie lakierem UV lub folią błyszczącą, druk kolorowy. Nadruk kolorowy: logo UE,
POKL, tytuł i logo projektu, logo „Rybnik. Miasto z ikrą.” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SIWZ- 200 szt.
Notatnik A4 w kratkę 100 stron z logiem projektu, nazwą projektu oraz nazwą i logiem POKL wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ –250 szt.
Komplet piśmienniczy długopis automatyczny: metalowy, przycisk wysuwający i wsuwający wkład
długopisu , kolorowy z grawerem i pióro wieczne brązowe z nabojem atramentowym z srebrnym
grawerem : logo UE, POKL, tytuł i logo projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ –
52 sztuki;

Część VI
Część VI zamówienie obejmuje skład i druk dwóch publikacji w terminie wskazanym przez zamawiającego
dotyczącej Rocznego Programu Wspomagania dla 26 szkół uczestniczących w projekcie w roku 2013 i
podsumowania za rok szkolny 2013/2014 na podstawie wskazanych przez zamawiającego materiałów z nazwą
projektu oraz nazwą i logiem POKL wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – 150 stron ze składem
drukarskim –250 sztuk każdej publikacji. Okładka papier: kreda matowa 300g, druk CMYK, 4+0, format A4,
powlekana folią matową ;środek: papier offsetowy 80g, druk CMYK 50% + BW 50%; format A4.
Do obowiązków Wykonawcy należało będzie:
- Przygotowanie ( w tym skład i druk) wszelkich materiałów zgodnie z zamówieniem i przesłanym
każdorazowo wzorem,
- pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny,
e-mailowy, faksem),
- informowanie o stanie realizacji działań, pojawiających się problemach istotnych dla realizacji usługi,
- oznaczanie wszystkich materiałów zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach POKL
i Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, umieszczania na wszystkich materiałach
godła Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji o
współfinansowaniu materiałów ze środków UE w ramach POKL oraz logo „Rybnik. Miasto z Ikrą” , zgodnie
z Księgą Znaku dostępną na stronie www.rybnik.eu oraz tytuł i logo projektu „Sieć współpracy i rozwoju
szkół w Rybniku” każdorazowo po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym,
- pozyskiwanie dodatkowych informacji koniecznych do właściwej realizacji usługi,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli pracy Wykonawcy i ostatecznie podejmuje decyzje co do
kształtu oraz treści materiałów opracowanych przez Wykonawcę,
- wszystkie materiały przekazane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
Realizacja dostawy materiałów odbywać się będzie sukcesywnie na zlecenie przesłane elektronicznie przez
pracownika projektu zawierające wielkość poszczególnego zamówienia.
Realizacja zamówienia winna nastąpić w terminie do 5 dni od przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę.
Zamawiający przekaże Wykonawcy indywidualne wzory dla każdej części zamawianych materiałów.
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Zapłata następować będzie na podstawie
za każdą dostarczoną partię materiałów.

faktur

częściowych,

wystawionych

przez

Wykonawcę

Kod CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom
- brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę (wskazania
należy dokonać w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w szczególności w przypadku
nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia.
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Wzory logotypów
Logo projektu:

Logo Zespołu Szkół nr 3

Logo Programu Kapitał Ludzki

Logo Miasta Rybnik

Logo Unii Europejskiej
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