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Zamawiaj cy:
Gmina I owa
ul. eromskiego 27
68 – 120 I owa
tel. 68 36814 00,  fax. 68 368 1401, e-mail: ilowa@ilowa.pl
strona internetowa: www.ilowa.pl
Godziny pracy: dni robocze: poniedzia ek od 8,00 do 16,00
                                              w pozosta e dni od 8,30 do 15,30

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o warto ci szacunkowej poni ej
progów okre lonych w art. 11 ust. 8 Prawa Zamówie  Publicznych, w trybie przetargu

nieograniczonego pod nazw :

Us ugi edukacyjne obejmuj ce prowadzenie zaj  w ramach

projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó

podstawowych w gminie I owa”

ZATWIERDZI :

Adam Gliniak

Burmistrz I owej

mailto:ilowa@ilowa.pl
http://www.ilowa.pl
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ CEGO

Zamawiaj cy:
Gmina I owa
ul. eromskiego 27
68 – 120 I owa
tel. 68 36814 00,  fax. 68 368 1401, e-mail: ilowa@ilowa.pl
strona internetowa: www.ilowa.pl
Godziny pracy: dni robocze: poniedzia ek od 8,00 do 16,00
                                              w pozosta e dni od 8,30 do 15,30

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci

nie przekraczaj cej kwot okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie  publicznych (tekst jednolity: Dz. U.

z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

2. Rodzaj zamówienia: us ugi

3. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia s  us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj  w ramach

projektu pt. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I – III w gminie I owa”

finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego.

Projekt realizowany b dzie w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki, Priorytet IX. Rozwój

wykszta cenia i kompetencji w regionach, Dzia anie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i

zapewnienie wysokiej jako ci us ug edukacyjnych wiadczonych w systemie o wiaty, Poddzia anie

9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz

zmniejszenia ró nic w jako ci us ug edukacyjnych.

2. Klasyfikacja wg kodów CPV:

 80.10.00.00-5 us ugi szkolnictwa podstawowego

mailto:ilowa@ilowa.pl
http://www.ilowa.pl
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3. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia:

Us ugi b  realizowane w nast puj cych szko ach i specjalno ciach w roku szkolnym

2011/2012 i 2012/2013. Jednostka 1h w SIWZ u ywana jest w rozumieniu 1 godziny

lekcyjnej, czyli 45 minut.
Przedmiotem zamówienia jest us uga edukacyjna obejmuj ca przeprowadzenie zaj  edukacyjnych
wed ug poni szego zestawienia:

Cz  1 – Szko a Podstawowa im. Lotników Alianckich w I owej

1. Zaj cia dla dzieci ze specjalnymi trudno ciami w czytaniu i pisaniu w tym tak e zagro onych
ryzykiem dysleksji

Liczba godzin ogó em 200 h. Liczba osób - 30. Liczba grup – 2
Harmonogram:
             Rok szkolny 2011/2012 – liczba godzin 70 h
             od lutego 2012r. do czerwca 2012r.  - 70 h

Rok szkolny 2012/2013 – liczba godzin – 130 h
od wrze nia 2012r. do grudnia 2012r.  -   58 h
od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. -   72 h

Cz  2 – Szko a Podstawowa im. Lotników Alianckich w I owej

1. Zaj cia dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych
Liczba godzin ogó em 150 h. Liczba osób – 20. Liczba grup – 2
Harmonogram:
             Rok szkolny 2011/2012 – liczba godzin -  50 h
             od lutego 2012r. do czerwca 2012r.  - 50 h

             Rok szkolny 2012/2013 – liczba godzin – 100 h
od wrze nia 2012r do grudnia 2012r.   -     40 h
od stycznia 2013r. do czerwca 2013r.  -     60 h

Cz  3 – Szko a Podstawowa im. Lotników Alianckich w I owej

       1.  Zaj cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
            Liczba godzin ogó em 200 h. Liczba osób - 12. Liczba grup – 2

Harmonogram
            Rok szkolny 2011/2012 – liczba godzin  -  70 h
            od lutego 2012r. do czerwca 2012r. -  70 h

             Rok szkolny 2012/2013 – liczba godzin – 130 h
od wrze nia 2012r. do grudnia 2012r.  -  58 h
od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. -  72 h

Cz  4 – Szko a Podstawowa im. Lotników Alianckich w I owej

        1. Zaj cia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
spo ecznej
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Liczba godzin ogó em 150 h. Liczba osób – 15. Liczba grup – 1
Harmonogram
            Rok szkolny 2011/2012 – liczba godzin  -  50 h
            od lutego 2012r. do czerwca 2012r. -  50 h

            Rok szkolny 2012/2013 – liczba godzin –100 h
od wrze nia 2012r. do grudnia 2012r.  - 40 h
od stycznia 2013r. do czerwca 2013r.  - 60 h

Cz  5 – Szko a Podstawowa im. Lotników Alianckich w I owej

1. Zaj cia rozwijaj ce zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych
ze szczególnym uwzgl dnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych
            Liczba godzin ogó em 150 h. Liczba osób - 10. Liczba grup – 1

Harmonogram
             Rok szkolny 2011/2012 – liczba godzin 50 h
             od lutego 2012r. do czerwca 2012r. - 50 h

             Rok szkolny 2012/2013 – liczba godzin – 100 h
od wrze nia 2012r. do grudnia 2012r.  -  40 h
od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. -  60 h

Cz  6 – Szko a Podstawowa w Szczepanowie

           1.  Zaj cia dla dzieci ze specjalnymi trudno ciami w czytaniu i pisaniu w tym tak e zagro onych
                ryzykiem dysleksji
            Liczba godzin ogó em 140 h. Liczba osób – 10. Liczba grup – 1
Harmonogram
            Rok szkolny 2011/2012 – liczba godzin  -  50 h
            od lutego 2012r. do czerwca 2012r. -  50 h

             Rok szkolny 2012/2013 – liczba godzin – 90 h
od wrze nia 2012r. do grudnia 2013r.  -  40 h
od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. -  50 h

Cz  7 – Szko a Podstawowa w Szczepanowie

           1.  Zaj cia dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych

           Liczba godzin ogó em 140 h. Liczba osób – 10. Liczba grup – 1
Harmonogram
           Rok szkolny 2011/2012 – liczba godzin 50 h
           od lutego 2012r. do czerwca 2012r. - 50 h

           Rok szkolny 2012/2013 – liczba godzin – 90 h
od wrze nia 2012r. do grudnia 2012r.  -  40 h
od stycznia 2013r. do czerwca 2013r   -  50 h

cz  8 – Szko a Podstawowa w Szczepanowie

           1.  Zaj cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
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Liczba godzin ogó em 140 h. Liczba osób – 8. Liczba grup – 2
Harmonogram
             Rok szkolny 2011/2012 – liczba godzin 50 h
             od lutego 2012r. do czerwca 2012r.  - 50 h

             Rok szkolny 2012/2013 – liczba godzin – 90 h
od wrze nia 2012r. do grudnia 2012r.  -  40 h
od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. -   50 h

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwi zane z organizacj  zaj  zapewniaj c sale
odpowiedni  do realizacji zaj

Materia y

Wykonawca udost pni niezb dne materia y szkoleniowe/informacyjne w wersji papierowej, zakresem
odpowiadaj ce do poziomu wiedzy i umiej tno ci uczniów bior cych udzia  w projekcie.

Na wszystkich materia ach Wykonawca umie ci logotypy Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Unii
Europejskiej oraz informacje o tre ci „Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach
Europejskiego Funduszu Spo ecznego”

Dokumentacja

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bie cej dokumentacji z realizowanych zaj ,
poprzez wype nianie dziennika zaj , a tak e kontroli obecno ci na zaj ciach za pomoc  listy
obecno ci.

Ewaluacja

Wykonawca zobowi zany b dzie do przygotowania co pó  roku sprawozdania, w których
opisze osi gni te wska niki w ramach realizacji zaj .

U W A G A :

Wykonawcy b  zobowi zani bezwzgl dnie dostosowa  si  do ustalonego

przez dyrektora szko y planu zaj .

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako , zgodno  z warunkami technicznymi

i jako ciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;

2) wymagana jest nale yta staranno  okre lona w art. 355 Kodeksu cywilnego

przy realizacji zobowi za  umowy;

3) ustalenia i decyzje dotycz ce wykonywania zamówienia uzgadniane b

przez Zamawiaj cego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;
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4) Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone

przez Wykonawc  podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych – 8 cz ci. Wykonawca

mo e z  ofert  na jedn  lub wi cej cz ci.

Sk adaj c ofert  na wi ksz  ilo  cz ci zamówienia ni  jedn , nale y skalkulowa  cen

osobno dla ka dej cz ci zamówienia.

6. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych.

7. Zamawiaj cy przewiduje udzielanie zamówie  uzupe niaj cych w przypadku zmian

w projekcie:„ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó  podstawowych w gminie

owa”.

8. Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2013 r.

IV. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA

OCENY SPE NIENIA TYCH WARUNKÓW

1.  Warunki udzia u w post powaniu o zamówienie publiczne:

1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli

przepisy    prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania.

Opis sposobu dokonania oceny spe niania tego warunku:

W celu potwierdzenia spe niania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi zani s

przed  o wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu (za cznik

nr 4 do SIWZ).

2) Wiedza i do wiadczenie:

-  Ka dy wykonawca us ugi powinien posiada  stopie  awansu zawodowego

minimum nauczyciela kontraktowego
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-  Wykonawcy poszczególnych zada  musz  spe nia  nast puj ce wymogi dotycz ce

wykszta cenia:

Zaj cia z Cz ci 1, 2, 6, 7  - wykszta cenie  wy sze  z przygotowaniem

pedagogicznym daj cym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szko y

podstawowej

Zaj cia z Cz ci 3, 8  -  wykszta cenie wy sze z przygotowaniem pedagogicznym

daj cym kwalifikacje do nauczania w klasach I – III oraz studia podyplomowe w

zakresie logopedii lub wy sze magisterskie z logopedii;

Zaj cia  z  Cz ci  4  - wykszta cenie wy sze  z przygotowaniem pedagogicznym

daj cym kwalifikacje do nauczania w klasach I – III oraz pracy o charakterze

terapeutycznym lub socjoterapii.

3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonania oceny spe niania tego warunku:

Zamawiaj cy nie precyzuje w tym zakresie adnych wymaga , których spe nianie

Wykonawca zobowi zany jest wykaza  w sposób szczególny. Potwierdzeniem jest

podpisanie o wiadczenia z zakresu art. 22, ust. 1 ustawy pzp  stanowi cy za cznik

nr 4 do SIWZ.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonania oceny spe niania tego warunku:

Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

danego zadania w zamówieniu musi wykaza , e dysponuje zespo em zdolnym do

realizacji zamówienia,  wykaza  osoby posiadaj ce kwalifikacje wymienione w

pkt IV.1. podpunkt 2). Wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu

zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykszta cenia, niezb dnych do

wykonania zamówienia wype niony wg za cznika nr 5 do SIWZ.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonania oceny spe niania tego warunku:

Zamawiaj cy nie precyzuje w tym zakresie adnych wymaga , których spe nianie

Wykonawca zobowi zany jest wykaza  w sposób szczególny. Potwierdzeniem jest
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podpisanie o wiadczenia z zakresu art. 22, ust. 1 ustawy pzp  stanowi cy za cznik

nr 4 do SIWZ.

6) Dodatkowo, w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.

24 ust. 1 ustawy Pzp nale y przed  o wiadczenie o braku podstaw

do wykluczenia zgodnie z za cznikiem nr 3 do SIWZ.

2. Ocena spe nienia warunków w post powaniu o zamówienie publiczne:

Ocena spe niania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formu y:

spe nia – nie spe nia.

3. Z ubiegania si  o zamówienie publiczne wyklucza si  Wykonawców, którzy:

1) nie spe niaj  warunków udzia u w post powaniu o zamówienie publiczne z art. 22

Pzp;

2) nie spe niaj  warunków udzia u w post powaniu o zamówienie publiczne,

o których mowa w art. 24 Pzp;

3) z yli nieprawdziwe informacje maj ce wp yw na wynik prowadzonego

post powania;

4) nie wykazali spe niania warunków udzia u w post powaniu.

4. Zamawiaj cy odrzuca ofert  Wykonawcy:

1) niezgodn  z ustaw ;

2) jej tre  nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

z zastrze eniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawieraj  ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) zawieraj  b dy w obliczeniu ceny;

6) który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi  si

na poprawienie omy ki rachunkowej o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.
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V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI  Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA O WIADCZE  I DOKUMENTÓW, A TAK E

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI

Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj  zgodnie z art. 27 ustawy pisemnie, faksem           lub

drog  elektroniczn .

2. Wszelkie zawiadomienia, o wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomoc

faksu lub w formie elektronicznej wymagaj  na danie ka dej ze stron, niezw ocznego

potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3. Zawiadomienia, o wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc

drog  elektroniczn  winny by  kierowane na adres e-mail: ilowa@ilowa.pl

lub na numer faksu 68 368 1401.

4. W przypadku rozbie no ci pomi dzy tre ci  niniejszej SIWZ, a tre ci  udzielonych

odpowiedzi, jako obowi zuj  nale y przyj  tre  pisma zawieraj cego pó niejsze

wiadczenie Zamawiaj cego.

5. Do kontaktowania si  z Wykonawcami Zamawiaj cy upowa nia:

Pani  El bieta Kose a , tel. 68 368 14 19

6. Zamawiaj cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

7. W sprawach wymagaj cych zachowania pisemno ci post powania nie udziela si adnych

ustnych i telefonicznych informacji, wyja nie  czy odpowiedzi na kierowane

do Zamawiaj cego zapytania.

8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e, przed up ywem terminu sk adania ofert,

zmieni  tre  SIWZ.

9. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupe nienia przekazane zostan ,

z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,

a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza tak e na tej stronie.

mailto:ilowa@ilowa.pl
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10. Wszelkie modyfikacje, uzupe nienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak

równie  pytania Wykonawców wraz z wyja nieniami staj  si  integraln  cz ci  SIWZ i b

wi ce przy sk adaniu ofert.

11. Je eli zmiana tre ci SIWZ zamówienia prowadzi do zmiany tre ci og oszenia

o zamówieniu, Zamawiaj cy zamie ci og oszenie o zmianie og oszenia o zamówieniu

w Biuletynie Zamówie  Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy og osze

w siedzibie Zamawiaj cego.

12. Zamawiaj cy  przed y  termin  sk adania  ofert,  je eli  w  wyniku  zmiany  tre ci  SIWZ

niezb dny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku

wszelkie prawa i zobowi zania Zamawiaj cego i Wykonawcy odno nie wcze niej ustalonego

terminu b  podlega y nowemu terminowi. O przed eniu terminu sk adania ofert

Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ

oraz zamie ci te informacje na stronie internetowej.

VI. WADIUM

Zamawiaj cy nie da wniesienia wadium.

VII. TERMIN ZWI ZANIA OFERT

1. Wykonawcy b  zwi zani ofert  przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert

rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin

zwi zania ofert , z tym e, Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed up ywem

terminu zwi zania ofert  zwróci  si  do Wykonawców o wyra enie zgody na przed enie

terminu zwi zania ofert  o oznaczony okres, nie d szy ni  60 dni.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofert  sk ada si pod rygorem niewa no ci w formie pisemnej.
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2. Wykonawca mo e z wy cznie jedn  ofert  na dan  cz  zadania(dotyczy to tak e

Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia.). Tre  oferty musi

odpowiada  tre ci SIWZ.

3. Oferta powinna by  sporz dzona czytelnie w j zyku polskim. Dokumenty napisane

w j zyku obcym maj  by  sk adane wy cznie wraz z t umaczeniami na j zyk polski,

sporz dzonymi przez t umaczy przysi ych. W razie w tpliwo ci uznaje si , e wersja

polskoj zyczna jest wersj  wi .

4. Oferta (wszystkie strony oferty zawieraj ce jak kolwiek tre ) oraz wszystkie

wymagane druki, formularze, o wiadczenia, opracowane zestawienia i wykazy sk adane wraz

z ofert wymagaj podpisu. Wszelkie podpisy, parafki powinny by  uzupe nione piecz tk

lub napisanym odr cznie (czytelnie) dok adnym imieniem i nazwiskiem osoby/osób

podpisuj cej/ych, parafuj cej/ych ofert .

5. Ofert  nale y umie ci  w jednej nieprze roczystej kopercie, zaadresowane na adres

Zamawiaj cego:

Gmina I owa
ul. eromskiego 27

68- 120 I owa
i oznaczone napisem:

„OFERTA – Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj  w ramach projektu

,,Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó  podstawowych w gminie I owa’’ w

roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w szko ach, dla których organem prowadz cym

jest Gmina I owa”.

NR SSC-IV.271.1.2011.EK

NIE OTWIERA  PRZED 20.01.2012r  r. DO GODZ.: 10,00

Na kopercie nale y poda  nazw  i adres Wykonawcy.

6. Wykonawcy zobowi zani s  zapozna  si  dok adnie z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotowa  ofert  zgodnie z wymaganiami okre lonymi, w tym dokumencie oraz zgodnie

z przepisami ustawy.

7. Sk adaj c ofert , Wykonawcy zobowi zuj  si  do zapoznania si  z istotnymi przepisami

prawa, aktami i regulacjami wspólnotowymi oraz krajowymi, które w jakikolwiek sposób
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mog  wp ywa  na lub odnosi  si  do dzia  podejmowanych w zwi zku z niniejszym

post powaniem i w nast pstwie podpisania Umowy.

8. Zawarto  oferty

1) kompletna oferta musi zawiera :

a) Formularz ofertowy, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik Nr

1 do niniejszej SIWZ,

b) O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post powania

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporz dzone na podstawie wzoru stanowi cego

Za cznik Nr 3 do niniejszej SIWZ,

c) O wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu,

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporz dzone na podstawie wzoru stanowi cego

Za cznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,

d) Wykaz osób, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik  Nr  5

do niniejszej SIWZ,

e) Ogólne informacje o Wykonawcy, sporz dzone na podstawie wzoru stanowi cego

Za cznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

2) Po dane przez Zamawiaj cego jest z enie przez Wykonawc  w ofercie spisu

tre ci  z wyszczególnieniem ilo ci stron wchodz cych w sk ad oferty.

9. Dokumenty winny by  sporz dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

Zamawiaj cego wzorcami (za cznikami), zawiera  informacje i dane okre lone w tych

dokumentach.

10. Ewentualne poprawki w tek cie oferty musz  by  naniesione czytelnie oraz opatrzone

podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,

zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

11. Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupe nienia do z onej

oferty pod warunkiem, e Zamawiaj cy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu

zmian przed terminem sk adania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by

one wg takich samych zasad, jak sk adana oferta tj. w kopercie odpowiednio

oznakowanej napisem „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone „ZMIANA OFERTY”
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zostan  otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzi  zmiany

i po stwierdzeniu poprawno ci procedury dokonywania zmian, zostan  do czone do oferty.

12. Wykonawca ma prawo przed up ywem terminu sk adania ofert wycofa  si

z post powania poprzez z enie pisemnego powiadomienia, wed ug tych samych zasad jak

wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY”. Koperty

oznakowane w ten sposób b  otwierane w pierwszej kolejno ci po potwierdzeniu

poprawno ci post powania Wykonawcy oraz zgodno ci ze z onymi ofertami. Koperty ofert

wycofywanych nie b  otwierane.

13. Zamawiaj cy nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie, z wyj tkiem

sytuacji okre lonej w przepisie art. 97 ust. 2 ustawy.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty.

IX. MIEJSCE I TERMIN SK ADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Oferty nale y dostarczy  do siedziby Zamawiaj cego osobi cie lub za po rednictwem

us ug pocztowych lub kurierskich na adres:

Gmina I owa

ul. eromskiego 27

68 - 120 I owa

2. Termin sk adania ofert up ywa 20.01.2012r. o godz. 10,00

3. Oferty z one po tym terminie zostan  zwrócone bez otwierania. Decyduj ce znaczenie

dla oceny zachowania powy szego terminu ma data i godzina wp ywu oferty

do Zamawiaj cego, a nie data jej wys ania przesy  pocztow  czy kuriersk .

4. Publiczne otwarcie ofert nast pi w dniu 20.01.2012r. o godz. 10,30 w siedzibie

Zamawiaj cego, pokój nr 8 w Urz dzie Miejskim w I owej, przy ul. eromskiego 27

5. Informacje og oszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostan  udost pnione

nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
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X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI

ZAMAWIAJ CY B DZIE SI  KIEROWA  PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny

1) Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc  mog  by  prowadzone

wy cznie w PLN (polski z oty);

2) Na za czonym formularzu cenowo-ofertowym (za cznik nr 1), nale y przedstawi

cen  brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia. Warto  cenow

nale y poda  w z otych polskich cyfr  – z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku

oraz s ownie (zasada zaokr glenia – poni ej 5 nale y ko cówk  pomin , równe

i powy ej 5 nale y zaokr gli  w gór );

3) Cena powinna zawiera  wszelkie koszty zwi zane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia;

4) Cena musi by  podana w uj ciu za godzin  zaj  oraz w uj ciu za ca e zamówienie

lub – je li jest to oferta cz ciowa – za ka de zadanie, którego dotyczy oferta;

5) Ceny zaproponowane w ofercie na formularzu cenowo-ofertowym stanowi cym

za cznik nr 1 do niniejszego SIWZ b  wi ce i traktowane jako za cznik

do umowy. Ceny zaproponowane w ofercie nie mog  by  zmienione przez okres

obowi zywania umowy;

6) Oferty na poszczególne zadania b  oceniane oddzielnie. W ofercie nale y

rozpisa  ka de zadanie oddzielnie.

2. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy stosowa

dzie wy cznie kryterium ceny (100 %). Oceny dokonywa  b  cz onkowie

Komisji Przetargowej, stosuj c zasad , i  oferta nie odrzucona, zawieraj ca najni sz

cen  jest ofert  najkorzystniejsz . Oferty zostan  oceniane za pomoc  systemu

punktowego

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
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CN

KC  =      -----------------   x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
COB

Gdzie:

KC – ilo  punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najni sza zaoferowana cena, spo ród wszystkich ofert nie podlegaj cych odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2) Za najkorzystniejsz  ofert  zostanie uznana oferta, w której zaproponowane

zostanie najni sze wynagrodzenie brutto za wykonywane us ug.

3) Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada  b dzie

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie

oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru;

4) Je eli nie b dzie mo na dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du

na to, e zosta y z one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wzywa

Wykonawców, którzy z yli te oferty, do z enia w terminie okre lonym

przez Zamawiaj cego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sk adaj c oferty dodatkowe,

nie mog  zaoferowa  cen wy szych ni  zaoferowane w z onych ofertach;

5) Zamawiaj cy uniewa ni post powanie o udzielenie zamówienia, je eli zajd

nast puj ce przes anki:

a) nie z ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu albo nie wp yn aden

wniosek o dopuszczenie do udzia u w post powaniu od Wykonawcy niepodlegaj cego

wykluczeniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewy sza kwot , któr  Zamawiaj cy mo e

przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia;

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zosta y z one oferty

dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania

lub wykonanie zamówienia nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o

wcze niej przewidzie ;
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e)  post powanie obarczone jest wad  uniemo liwiaj  zawarcie wa nej umowy

w sprawie zamówienia publicznego;

6) O uniewa nieniu post powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj cy

zawiadamia równocze nie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali si  o udzielenie

zamówienia - w przypadku uniewa nienia post powania przed up ywem terminu

sk adania ofert lub z yli oferty - w przypadku uniewa nienia post powania po

up ywie terminu sk adania ofert - podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Sesja otwarcia ofert

1) Komisja Przetargow  dokona  oceny spe niania przez Wykonawców warunków

udzia u w post powaniu,  oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej;

2) otwarcie ofert jest jawne;

3) bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy podaje kwot , jak  zamierza

przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia;

4) podczas otwarcia ofert Zamawiaj cy poda nazwy (firmy) oraz adresy

Wykonawców, a tak e informacje dotycz ce ceny. Informacje, o których mowa,

przekazuje si  niezw ocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert,

na ich wniosek;

5) w toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  udzielenia przez

Wykonawców wyja nie  dotycz cych tre ci z onych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie mi dzy Zamawiaj cym (Komisj  Przetargow )

a Wykonawc  negocjacji dotycz cych z onej oferty

6) Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do z enia

w wyznaczonym przez siebie terminie wyja nie  dotycz cych elementów oferty

maj cych wp yw na wysoko  ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra co nisk

cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiaj cy odrzuci ofert

Wykonawcy, który nie z  wyja nie  lub je eli dokonana ocena wyja nie  wraz

z dostarczonymi dowodami potwierdza, e oferta zawiera ra co nisk  cen

w stosunku do przedmiotu zamówienia;
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7) Zamawiaj cy nie odrzuci oferty, w sytuacji wyst pienia w ofercie oczywistych

omy ek pisarskich, oczywistych omy ek rachunkowych z uwzgl dnieniem

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omy ek polegaj cych

na niezgodno ci oferty ze SIWZ niepowoduj cych istotnych zmian w tre ci oferty.

XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN

WPROWADZONE DO TRE CI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  dokonania w umowie nast puj cych zmian:

- zmiany terminów realizacji zaj  w przypadku zmian terminów w projekcie:

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó  podstawowych w gminie I owa”.

2. Wykonawca zobowi zany jest do z enia rachunku / faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi podpisanymi przez osob  upowa nion  przez Zamawiaj cego w ci gu 7 dni

od zako czenia zaj  w danym kwartale.

3. Nale no  za wykonane us ugi uregulowana b dzie na konto Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie zostanie wyp acone Wykonawcy po odebraniu wykonanej us ugi,

po potr ceniu nale nego podatku dochodowego, ewentualnych sk adek ubezpiecze

spo ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Zamawiaj cy zastrzega sobie, e termin wyp aty wynagrodzenia mo e ulec zmianie

i b dzie uzale niony od nap ywu transz dofinansowania projektu. Z tytu u ewentualnego

opó nienia w zap acie wynagrodzenia Wykonawca nie b dzie ro ci  prawa do naliczania

odsetek ustawowych za zw ok .

6. Projekt umowy stanowi Za cznik Nr 2 do SIWZ.

XII. INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA

DOPE NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj cy b dzie stosowa  wy cznie zasady

i   kryteria oceny ofert okre lone w niniejszej SIWZ.

2. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana

za najkorzystniejsz .

3. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy jednocze nie zawiadomi

Wykonawców, którzy z yli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw  (firm ), albo imi  i nazwisko,

siedzib  albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofert  wybrano,

uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby

albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy z yli oferty.

2) Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne

i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,

podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po up ywie którego

umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by  zawarta.

4. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zamieszcza informacj

o  której  mowa  w  pkt.  XII.  3.1.  niniejszej  SIWZ,  na  stronie  internetowej  oraz  w  miejscu

publicznie dost pnym w swojej siedzibie.

5. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofert

wybrano odr bnym pismem.

6 .Og oszenie o udzieleniu zamówienia zostanie równie  opublikowane w Biuletynie

Zamówie  Publicznych.

XIII.  POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CYCH

WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.W toku post powania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a tak e innym

osobom, je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna  lub mo e dozna

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj cego przepisów ustawy przys uguj rodki

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
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XIV. ZA CZNIKI

Nast puj ce za czniki stanowi  integraln  cz  SIWZ:

- Za cznik nr 1 Formularz ofertowy,

- Za cznik nr 2 Wzór umowy zlecenia,

- Za cznik nr 3 Wzór o wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

- Za cznik nr 4 Wzór o wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu,

- Za cznik nr 5 Wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonaniu zmówienia,

- Za cznik nr 6 Ogólne informacje o wykonawcy.
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Za cznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

1) Przedmiot zamówienia :

Us uga polegaj ca na prowadzeniu zaj  pozalekcyjnych, w ramach projektu: nr 9.1.2. Wyrównanie

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszenie ró nic w

jako ci us ug edukacyjnych pod nazw  „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó

podstawowych w gminie I owa”, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki.

2) Zamawiaj cy: Gmina I owa, z siedzib  ul. eromskiego 27, 68 – 120 I owa.

3) Niniejszym przyst puj  do udzia u w przetargu nieograniczonym

..............................................................................................................................................
( imi  i nazwisko/ nazwa firmy)

..............................................................................................................................................
( adres zamieszkania/siedziba wykonawcy)

..............................................................................................................................................
(tel /fax, adres mail )

4) Oferuj  wykonanie przedmiotu zamówienia Cz  ...................................*

Cena oferty brutto  za w/w zadanie wynosi: ....................................................................z

ownie.................................................................................................................................... z

Powy sza kwota wynika z nast puj cego wyliczenia:

stawka godzinowa ….…….z  x ilo  godzin………………….. = kwota …………… z  brutto

5) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2013r.

6) O wiadczam, e spe niam warunki okre lone w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia i nie wnosz  zastrze  do wzoru umowy,

7) Zapewniam o wa no ci oferty przez 30 dni, licz c od terminu sk adania ofert, tj. do

……………….

10) Oferta z ona zosta a na …. . stronach, kolejno ponumerowanych od nr…… do nr…
Za cznikami do niniejszej oferty s :
1. wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 (sporz dzone wg za cznika nr 3 do SIWZ).
2. wiadczenie o spe nianiu warunków z art. 22 ust.1(sporz dzone wg za cznika nr 4 do SIWZ).
3. Ogólne informacje o wykonawcy (sporz dzone wg za cznika nr 6 do SIWZ).)
4. Wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonaniu zamówienia wg.za cznika nr 5 do SIWZ).)

…………….................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
wyst powania w imieniu wykonawcy)

* Nale y wpisa  numer Cz ci,której dotyczy oferta. W przypadku gdy wykonawca sk ada ofert na wi cej ni  jedn  cz
nale y dostosowa ( powieli ) pkt 4 do ilo ci zada .
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PROJEKT
Za cznik nr2

UMOWA ZLECENIA Nr …….

Zawarta w dniu ………….……………..2012 r. pomi dzy Gmin  I owa  z siedzib  ul. eromskiego

27, 68- 120 I owa, reprezentowan  przez Burmistrza I owej Adama Gliniak ,

zwanego dalej „Zamawiaj cym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Pasternak Jerz

a

Panem/Pani  …………………….…, zamieszka ym/-  w ………………., ul. ………………….……,

legitymuj cym/-  si  dowodem osobistym seria i nr .................., PESEL ............................... lub firm

...................................... z siedzib  w ......................................... ul. ............................., wpisan

do ......................................................................... pod Nr ...................., reprezentowan

przez........................................................................................, zwanym/-  dalej „Wykonawc ”,

w wyniku wyboru Zamawiaj cego, w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego, zosta a zawarta umowa nast puj cej tre ci:

§ 1

1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania na rzecz Zamawiaj cego

nast puj cych czynno ci: prowadzenia zaj  dla dzieci.......(rodzaj zaj ) z klas I – III szko y

podstawowej w …................  w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania klas I -

III szkó  podstawowych w gminie I owa” w ilo ci ….ogó em … h, w tym na rok szkolny

2011/2012 … h,  2012/2013  …..  h.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 jest wspó finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu

Spo ecznego.

    § 2

1. umowa zawarta jest na okres od............... do dnia 30.06.2013r.

2. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy b dzie: Szko a Podstawowa w …...............

   § 3

Do obowi zków Wykonawcy nale y:

1. opracowanie w ci gu 7 dni od daty zawarcia umowy programu i planu pracy zaj

pozalekcyjnych i przedstawienie do akceptacji dyrektorowi szko y i koordynatorowi projektu.
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2. prowadzenie zaj  pozalekcyjnych (… godz. lekcyjnych zgodnie z projektem

i harmonogramem zada  w projekcie), w terminie maksymalnym do 30.06.2013 r.;

3. dokumentowanie zaj  pozalekcyjnych w dzienniku zaj , listach obecno ci;

4.prowadzenie zaj  w godzinach dostosowanych do tygodniowego rozk adu zaj  uczniów;

5.opracowanie i przeprowadzenie w ród dzieci uczestnicz cych w projekcie testów

kompetencyjnych badaj cych rezultaty „mi kkie” raz na kwarta

6.informowanie wychowawcy, dyrektora o wynikach i  osi gni ciach uczniów;

7. prawid owe i systematyczne prowadzenie dokumentacji projektu oraz comiesi czne

przekazywanie w formie elektronicznej i papierowej informacji dyrektorowi szko y, w której

realizowany jest projekt oraz koordynatorowi w Urz dzie Miejskim o stanie realizacji planu

zaj , w tym ilo ci zrealizowanych godzin;

8.ponoszenie odpowiedzialno ci materialnej za mienie;

9.zobowi zanie do przestrzegania regulaminu pracowni, w której prowadzi zaj cia;

10. decydowanie o doborze metod i rodków dydaktycznych w prowadzeniu zaj  ze

szczególnym stosowaniem aktywizuj cych metod nauczania z naciskiem na umiej tno

wykorzystania wiedzy w praktyce.

11. Opatrzenie ka dego dokumentu logotypem Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego

Kapita  Ludzki.

         § 4

1. Wykonawca zobowi zuje si  realizowa  powzi te zobowi zanie umowne osobi cie.

2.  Wykonawca zobowi zuje si  zachowa  przy realizacji przedmiotu umowy nale yt

staranno   i dba  o interesy Zamawiaj cego.

3. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z za eniami projektu, jest

odpowiedzialny za jako  i wyniki tej pracy, a tak e za bezpiecze stwo powierzonych jego

opiece uczestników zaj  edukacyjnych.

4.  Wykonawca zobowi zany jest podda  si  kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

w tym przebiegu wykonywania zaleconych zada , bez zb dnej zw oki na ka dorazowe

danie Zamawiaj cego

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego jakichkolwiek nieprawid owo ci w

przebiegu  realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowi zany jest do natychmiastowego

zastosowania zalece  pokontrolnych Zamawiaj cego.
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§ 5

1. Z tytu u wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w cznej wysoko ci …..........z .

brutto. Zgodnie z formularzem ofertowym, strony ustalaj  warto  brutto za jedn  godzin  zaj  ( 45

minut) …... z

2. Okre lona w ust. 1 czna warto  zamówienia stanowi iloczyn godzin zrealizowanych w

okresie od …...... do 30.06.2013r. i stawki brutto jedn  godzin  zaj  (45 minut).

3.. W okresie od …..... do 30.06.2013r. wynagrodzenie b dzie p atne za okresy trzy

miesi czne. Wynagrodzenie p atne b dzie przelewem na  rachunek bankowy Zleceniobiorcy

w terminie 14 dni od dnia dor czenia rachunku, nie wcze niej jednak, jak po ostatecznym

sprawdzeniu poprawno ci wykonania przedmiotu niniejszej umowy okre lonego w § 3 na

podstawie dokumentów potwierdzaj cych zrealizowanie zaj  tj. listy obecno ci, wype nione

dzienniki zaj .

4. Niezale nym od stron umowy warunkiem przekazania rodków z tytu u prawid owego wykonania

umowy jest dost pno rodków na rachunek bankowy Zamawiaj cego uzale niona  od transferów z

Instytucji Po rednicz cej. Uregulowanie nale no ci nast pi niezw ocznie po otrzymaniu przez

Zamawiaj cego rodków. Z tego tytu u Zleceniobiorca nie b dzie dochodzi  ewentualnego roszczenia

o odsetki powsta e w wyniku nieterminowej zap aty wynagrodzenia.

5. Od wynagrodzenia b  potr cane nale no ci publicznoprawne, zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami.

§ 6

1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo odst pienia od umowy, zawiadamiaj c o tym

Wykonawc  pisemnie, faksem lub poczta elektroniczn .

2. W przypadku odst pienia od umowy, co najmniej 5 dni przed planowanym terminem

wykonania us ugi, Zamawiaj cy nie ponosi adnych kosztów i nie b dzie zobowi zany do

zap aty adnych kwot wobec Wykonawcy. W przypadku odst pienia od umowy w

pó niejszym terminie Zamawiaj cy ponosi wszelkie udokumentowane koszty zwi zane z

realizacj  przedmiotu umowy i poniesione przez Wykonawc .
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§ 7

1. Je eli Wykonawca nie wykona  przedmiotu umowy w ca ci w terminie okre lonym w

niniejszej umowie Zamawiaj cy ma prawo do natychmiastowego odst pienia od umowy.

2. W przypadku odst pienia od umowy przez Zamawiaj cego z przyczyn le cych po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zobowi zany b dzie do zap acenia na rzecz Zamawiaj cego kary

umownej w wysoko ci 10% wynagrodzenia brutto za ca e zadanie okre lone w § 5 umowy.

3. Zamawiaj cy mo e rozwi za  umow  w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

1) Wykonawca z y fa szywe, podrobione lub stwierdzaj ce nieprawd  dokumenty w  celu uzyskania

zap aty za wykonanie przedmiotu umowy

2) Wykonawca zaprzesta  realizacji przedmiotu umowy lub realizuje go w sposób niezgodny z umow

4. Zamawiaj cy ma prawo potr ci  kary umowne z wynagrodzenia przys uguj cego

Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryj  szkody, stronom przys uguje prawo dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogólnych.

6. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kar  umown  w wysoko ci 10% wynagrodzenia brutto

okre lonego w § 5 umowy w przypadku odst pienia od umowy przez Wykonawc  z przyczyn

le cych po stronie Zamawiaj cego.

               § 8

1. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  dokonania zmian postanowie  zawartej umowy w ni ej

wymienionych przypadkach:

1) zmiany ogólne

    mo liwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiaj cego/Wykonawcy

                          b) zmiana osób wyst puj cych po stronie Zamawiaj cego/Wykonawcy

     2) zmiany rzutuj ce na wynagrodzenie: mo liwa jest zmiana postanowie  umowy w

         zwi zku ze zmian  stawki podatku od towarów i us ug (VAT)
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2.  Okre la si  nast puj cy tryb dokonywania zmian postanowie  umowy:

     1) zmiana postanowie  zawartej umowy mo e nast pi  wy cznie za zgod  obu stron

         wyra on  na pi mie pod rygorem niewa no ci

     2) strona wyst puj ca o zmian  postanowie  zawartej umowy zobowi zana jest do

         udokumentowania zaistnienia powy szych okoliczno ci.

3.   Zmiany umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  stosuje si  odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego

i ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówie  publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010, Nr 113, poz.

759 z pó n. zmianami).

§ 10

Ewentualne spory wynik e z realizacji umowy rozstrzygane b  przez s d w ciwy Miejscowo dla

siedziby Zamawiaj cego.

§ 11

Umow  sporz dzono w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca.

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

     (Zamawiaj cy) (Wykonawca)
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Za cznik nr 3

WIADCZENIE

Niniejszym przyst puj c do post powania o udzielenie zamówienia publicznego

na: prowadz cego zaj cia pozalekcyjne, w ramach projektu nr 9.1.2. Wyrównanie szans

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszenie ró nic w

jako ci us ug edukacyjnych pod nazw : „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó

podstawowych w gminie I owa”, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w

ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki

wiadczam, e:

nie podlegam wykluczeniu z niniejszego post powania na podstawie art. 24 ustawy Prawo

zamówie  publicznych.

Data ............................................. .......................................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej

do  wyst powania w imieniu wykonawcy)
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Za cznik nr 4

WIADCZENIE

Niniejszym przyst puj c do post powania o udzielenie zamówienia publicznego

na: prowadz cego zaj cia pozalekcyjne, w ramach projektu nr 9.1.2. Wyrównanie szans

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszenie ró nic w

jako ci us ug edukacyjnych pod nazw : „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó

podstawowych w gminie I owa” wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki

wiadczam, e:

spe niam warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówie  publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2010, Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.),

który stanowi, e:

O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  wykonawcy, którzy spe niaj  warunki dotycz ce:

a) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli

przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i do wiadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data............................................. ...............................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do wyst powania w imieniu wykonawcy)
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Za cznik nr 5

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B  UCZESTNICZY  W WYKONYWANIU

ZAMÓWIENIA

Zespó  zdolny do realizacji zamówienia zgodny z wymaganiami z punktu IV.1.2) SIWZ

L.p. Imi  i nazwisko Stopie  awansu zawodowego Wykszta cenie

…………….................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do wyst powania w imieniu wykonawcy)
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Za cznik nr 6

OGÓLNE INFORMACJE O WYKONAWCY

Imi  i nazwisko/firma

Adres zamieszkania/Siedziba

NIP

REGON (je li dotyczy)

Urz d Skarbowy

Nr konta bankowego

Osoby uprawnione do reprezentowania

Osoba upowa niona do kontaktów
z Zamawiaj cym

Telefony

Fax

E-mail

………………………………………..
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do wyst powania w imieniu wykonawcy)


