Nr sprawy: GŚiZP.271.16.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z
„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.”.
Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie zajęć dla uczniów i nauczycieli w projekcie pn.
„Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – edycja II” Poddziałanie 10.2.2
Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86 – 141 Lniano
tel. / fax 523323002
www.bip.lniano.pl
email: sekretariat@lniano.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla uczniów i nauczycieli w projekcie
„Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – edycja II”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Kod CPV:
 80500000-9 (Usługi szkoleniowe),
 80420000-4 (Usługi e-learning),
 80400000-8 (Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne)
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 – Szczegółowa
charakterystyka przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie użyte, w którymkolwiek dokumencie opisującym przedmiot zamówienia, nazwy
handlowe, znaki towarowe, patenty, informacje wskazujące na źródło pochodzenia lub
informacje charakteryzujące konkretny produkt, należy traktować jako informację uściślającą.
Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego
przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za
produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu wskazanego z
nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów
równoważnych, to obowiązany jest on do oferty załączyć wykaz tych produktów.
III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala się na dzień 30 czerwca 2020 r.
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IV.

WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej związanej
z zakresem przedmiotu zamówienia i w okresie do 3 lat poprzedzającym termin składania
ofert, zrealizowali:
─ co najmniej 60h zajęć z zakresu języków obcych dla uczniów szkół
podstawowych lub gimnazjalnych, zakończonych egzaminem zewnętrznym;
─ co najmniej 100h zajęć z zakresu technik uczenia się lub kształtowania u
uczniów postaw społecznych ( kreatywności, umiejętności współpracy z
innymi) lub robotyki/programowania dla uczniów szkół podstawowych lub
gimnazjalnych.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) są technicznie i organizacyjnie w stanie wykonać zamówienie.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
oświadczenia Wykonawcy składanego wraz z ofertą.
V.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy powiązani są kapitałowo
lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie , według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków udziału w postępowaniu
zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZANIA CENY

1. Oferta powinna zawierać łącznie:
a) Propozycję realizacji zamówienia przedstawioną na Formularzu ofertowym, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
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b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do Zapytania ofertowego.
c) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (wydruk z CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed terminem składania ofert.
d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Przy sporządzaniu oferty prosimy o zachowanie wyżej wymienionej kolejności.
2. W przypadku, gdyby Wykonawca przedstawił kopie dokumentów, kopia ta winna być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami
reprezentacji, tj. przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub
posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W razie
wątpliwości przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do
poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie
musi być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości,
a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
5. Oprócz ceny całkowitej brutto, Oferent przedstawi w treści oferty, cenę jednostkową brutto i
cenę jednostkową netto, dla każdej z części składowej zamówienia.
6. Cena oferty musi być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERTY

VII.

1. Oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy złożyć:
a) drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e-mail:
sekretariat@lniano.pl;
b) pocztą/kurierem (decyduje data wpływu) lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w
Lniani, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano;
do dnia 02.12.2019 r. do godziny 08:00
z dopiskiem (na kopercie lub w tytule maila/faksu) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr
GŚiZP.271.16.2019
2. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 1, nie będą rozpatrywane. Datą złożenia oferty
jest data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze
zmiany oferty musi w sposób jednoznaczny wynikać, które postanowienia oferty są
zmieniane.
VIII.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oferty spełniające wymagania formalne niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione
przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj. Cena (C) – waga kryterium
100%.
2. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Oferenci będą oceniani wg
następującego wzoru:
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(

Cena oferty najtańszej
——————————————— x 100
Cena oferty badanej

) x 100% = ilość punktów

3. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
4. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów tj. zaoferuje najniższą cenę zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza i z Wykonawcą, który ja złożył, zostanie podpisana umowa.
5. Jeżeli w trakcie wyboru ofert, pojawią się dwie lub więcej oferty z taką samą punktacją co
uniemożliwi wybranie najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do
złożenia ofert dodatkowych, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Oferty złożone
w terminie dodatkowym nie mogą zawierać ceny wyższej niż w pierwotnej ofercie. Pozostałe
elementy oferty nie mogą ulec zmianie.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (np. ze względu na tzw.
mechanizm odwróconego podatku VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Oferent składając ofertę winien poinformować Zamawiającego
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wartość tego podatku.
IX.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Oferenta,
którego oferta została najwyżej oceniona, o wyniku postępowania.
2. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści wyniki postępowania na:
a) stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/;
b) stronie internetowej http://www.bip.lniano.pl/.
3. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
5. W treści projektu umowy Zamawiający określił warunki istotnych zmian umowy o udzielenie
zamówienia.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem. O miejscu i terminie podpisania
umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podawania przyczyny.
9. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Oferent. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia
7, 86 – 141 Lniano;
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inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Lniano jest Pan Bogdan Głowacz,
Tel. 601992970, e-mail: Iod.bogdan@gmail.com;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w
celu
przeprowadzenia
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
GŚiZP.271.16.2019 oraz zawarcia i realizacji umowy, na przeprowadzenie zajęć dla uczniów i
nauczycieli w projekcie pn. „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – edycja
II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
11. Osoby uprawniona do kontaktów:
Artur Śpica –Tel. 52-3323757 – sprawy proceduralne;
Dariusz Łobocki – Tel. 52 – 3208695 – sprawy merytoryczne.
ZAŁĄCZNIKI

X.
1.
2.
3.
4.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia.
Formularz oferty.
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
Projekt umowy.

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Lniano
/-/ mgr inż. Zofia Topolińska
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Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Zajęcia z j. angielskiego zakończone egzaminem międzynarodowym TELC/TOEIC (lub
równoważnym zgodnie z parametrami poniżej) : 20.11.2019 – 15.06.2020 r, zgodnie z
harmonogramami przygotowanym przez Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram każdej
edycji szkolenia musi zostać uzgodniony z Zamawiającym na 5 dni przed planowanym terminem
rozpoczęciem zajęć.
Zajęcia realizowane będą na terenie Szkoły Podstawowej w Lnianie dla 1 grupy 8 uczniów, w
wymiarze 120h/grupę (godziny lekcyjne).
W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:


wyposażenia uczestników w podręczniki i ćwiczenia (1 kpl/osobę) o poziomie i objętości
odpowiadającej liczbie realizowanych godzin, tematyce i zadaniach do zrealizowania
 przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego dla wszystkich uczestników oraz zapewnienie
wydania certyfikatów międzynarodowych uczestnikom, którzy zdadzą egzamin.
Obowiązkowe cechy egzaminu: zgodność badanego poziomu wiedzy z CEFR
(przeliczalność uzyskanych rezultatów uczestnika na poziomy zaawansowania zgodnie z
klasyfikacją Rady Europy), konieczność przeprowadzenia egzaminu w szkole, w której
realizowane są zajęcia (na miejscu) oraz w terminie przypadającym na koniec realizacji
zajęć w grupie.
 Skierowania do realizacji zajęć lektora językowego o odpowiednich uprawnieniach do
realizacji zajęć w szkole oraz posiadającego odpowiednią wiedzę pozwalającą na
przygotowanie uczestników do wymagań wybranego egzaminu zewnętrznego.
 Przeprowadzenia testowego pomiaru wiedzy (początkowy i końcowy) testem
przygotowanym na podstawie programu zajęć jaki przygotuje Wykonawca.
 Wydania zaświadczeń o ukończeniu zajęć uczestnikom.
2. Zajęcia z zakresu nauki programowania z elementami robotyki: zgodnie z harmonogramami
przygotowanym przez Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram każdej edycji szkolenia musi
zostać uzgodniony z Zamawiającym na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem zajęć.
Zajęcia realizowane będą na terenie Szkoły Podstawowej w Lnianie i Szkole Filialnej w
Siemkowie 270h dla 6 grup (łącznie 46 uczniów), w wymiarze 45 h/grupę (godziny lekcyjne).
W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:





Skierowania do realizacji zajęć wykładowców o odpowiednich uprawnieniach do realizacji
zajęć w szkole oraz posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną.
Przeprowadzenie badania wiedzy i potrzeb uczestników oraz przygotowanie na jego
podstawie programu zajęć.
Przeprowadzenia testowego pomiaru wiedzy (początkowy i końcowy) testem
przygotowanym na podstawie programu zajęć jaki przygotuje Wykonawca.
Wykorzystania do realizacji zajęć pomocy do nauki programowania zakupionych przez
Zamawiającego, zaś w przypadku zajęć z robotyki – do zapewnienia uczestnikom pracy na
sprzęcie własnym Wykonawcy.
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3. Zajęcia z zakresu technik uczenia się oraz treningu postaw społecznych: zgodnie z
harmonogramami przygotowanym przez Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram każdej
edycji szkolenia musi zostać uzgodniony z Zamawiającym na 5 dni przed planowanym terminem
rozpoczęciem zajęć.
Zajęcia realizowane będą na terenie Szkoły Podstawowej w Lnianie i Szkoły Filialnej w
Siemkowie dla 13 grup (łącznie 100 uczniów), w wymiarze 30 h/grupę (godziny lekcyjne ,łącznie
390 godzin).
W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:


Skierowania do realizacji zajęć wykładowców o odpowiednich uprawnieniach do realizacji
zajęć w szkole oraz posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną.
 Przeprowadzenie badania wiedzy i potrzeb uczestników oraz przygotowanie na jego
podstawie programu zajęć.
4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli: zgodnie z harmonogramami przygotowanym przez
Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram każdej edycji szkolenia musi zostać uzgodniony z
Zamawiającym na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem zajęć.
Szczegółowa informacja o zajęciach dla nauczycieli:
4.1. Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania
przedmiotów ścisłych: Zajęcia realizowane będą na terenie Szkoły Podstawowej w Lnianie –
dla 8 nauczycieli w ramach 1 grupy, w wymiarze 6 h/grupę (godziny lekcyjne)
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Załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego
FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano
Nazwa i adres Oferenta:
…………….…………………….……………………………………………….……………
………………………………………………………………..………………….…………
NIP…………………………… tel./fax …………………… e-email….……………
Nawiązując do Zapytania ofertowego NR GŚiZP.271.16.2019, z dnia ……….. na
realizację przedmiotu zamówienia jakim jest przeprowadzenie zajęć dla uczniów i nauczycieli
w projekcie pn. „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – edycja II”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Oferuję/emy1 wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

1.

…………………………………….. zł brutto;
(słownie: …………………………………………………………..………………………………);
w tym:
Lp.

Nazwa

Liczba
jednostek

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

4.

5.

1.

2.

3.

1.

Zajęcia z j. angielskiego
zakończone egzaminem
międzynarodowym
TELC/TOEIC

120 h

2.

3.

4.

Wyposażenie
uczestników zajęć
językowych w
podręczniki i ćwiczenia.
Przeprowadzenie
egzaminu zewnętrznego
dla uczestników
zajęć językowych.
Zajęcia z zakresu nauki
programowania z
elementami robotyki

(3X4)

Wymiar
podatku
6.

Wartość
brutto
(5X6)
7.

8 kpl

8 osób

270 h
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Zajęcia z zakresu
technik uczenia się oraz
treningu postaw
społecznych
Szkolenia podnoszące
kwalifikacje nauczycieli
- Wykorzystanie metod
eksperymentu w
edukacji, w celu
podnoszenia jakości
nauczania przedmiotów
ścisłych

5.

6.

8.

390 h

6h

Razem:

2. Rodzaj przedsiębiorstwa Oferenta:
mikroprzedsiębiorstwo/ małe przedsiębiorstwo/ średnie przedsiębiorstwo/ inna1
3.

Oświadczam/my1, że:

1. Zapoznałem/liśmy1 się z treścią Zapytania ofertowego NR GŚiZP.271.16.2019 i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń.
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia (realizacji
umowy).
3. Zdobyłem/liśmy1 wszystkie niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego
przygotowania oferty.
4. Przyjmuję/emy1 termin realizacji zadania.
5. Uważam/my1 się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od dnia otwarcia ofert;
6. Nie jest wiążące wycofanie przeze mnie/przez nas1 oferty, które nastąpiło po terminie
składania ofert;
7. Spełniam/my1 warunki udziału w postępowaniu;
8. Akceptuję/emy1 załączony do zapytania ofertowego projekt umowy;
9. Zobowiązuję/emy1 się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Wypełniłem/liśmy1 obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.3

1

Niepotrzebne skreślić.
niepotrzebne skreślić
2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
3
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).
4
wypełnić, jeżeli dotyczy
1
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11. Następujące towary/usługi prowadzą do powstania obowiązku podatkowego u
Zamawiającego …………………….., wartość kwoty podatku – ……………………………4
12.
Do niniejszego formularza przedkładamy następujące załączniki:
1. …………………..…….
2. …………………………
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że zawarte w ofercie informacje opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert.

________________
miejscowość, data

______________________
podpis Oferenta
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Załącznik nr 3
do Zapytania Ofertowego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam/my,że nie jestem/śmy powiązany/i z Zamawiającym osobowo ani
kapitałowo, przez co rozumieć należy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.
2.
3.
4.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

________________
miejscowość, data

1

______________________
podpis Oferenta

Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 4
do Zapytania Ofertowego
-PROJEKT-

UMOWA Nr GŚiZP. ……………..2019
zawarta w dniu ………... w Lnianie, pomiędzy:
Gminą Lniano z siedzibą w Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano;
NIP: 559-11-30-724; REGON: 092351021;
reprezentowaną przez:
Panią Zofię Topolińską – Wójta Gminy Lniano,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Ilony Michalak,
zwaną dalej Zamawiającym,
a.
........................................................................................................................... z siedzibą
.....................................................................
NIP: ................................................., KRS ............................
reprezentowaną przez :
..................................................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
Zamawiający i Wykonawca są dalej łącznie zwani Stronami lub każdy z osobna Stroną
W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, dokonanego w oparciu o wytyczne
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze
środków EFS, w stosunku do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843.), została zawarta umowa o następującej
treści ( w dalszej części zwana Umową):
§1
1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie zajęć dla uczniów i nauczycieli w ramach
projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
2. Szczegółowo opis przedmiot Umowy, określają takie dokumenty jak: Zapytanie ofertowe Nr
………………. z dnia …………….. oraz oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną przez siebie ofertą, które to dokumenty
stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie: od daty podpisania Umowy do dnia
30.06.2020 r.
§3
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1. Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy:
1) przygotowanie programu nauczania dla każdej grupy,
2) monitorowania udziału uczniów w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
3) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć,
4) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji wykonywania Umowy, na podstawie
wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia
dziennika z realizacji zajęć oraz miesięcznej ewidencji godzin wykonywania umowy,
5) ochrony danych osobowych uzyskanych w związku z wykonaniem umowy,
6) oznaczania istotnej dokumentacji, związanej z realizacją Umowy, zgodnie z aktualnymi
wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej wskazanymi przez Zamawiającego,
7) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów oraz niezbędnych
informacji związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności o wszelkich
nieprawidłowościach w wykonaniu Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wykaz uczestników zajęć oraz harminogram zajęć
dla każdej z grup.
3. Zajęcia odbywać się będą w budynkach i salach szkolnych, wskazanych przez
Zamawiającego.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie uiszczane częściowo, za faktycznie wykonaną usługę w
odstępach miesięcznych.
2. Kwotę należną wynagrodzenia częściowego, będzie stanowił iloczyn liczby faktycznie
przeprowadzonych
zajęć/dostarczonych
materiałów/przeprowadzonego
egzaminu,
stanowiących przedmiot umowy oraz ceny jednostkowej brutto, wskazanej w ofercie
Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Całościowe wynagrodzenie brutto Wykonawcy i zarazem wartość umowy wynosi:
………...…… zł (słownie: ……………………………………………………………).
4. Wynagrodzenie obliczone w sposób określony w ust. 1, zostanie wypłacone na wskazane w
fakturze konto bankowe Wykonawcy, po każdym przepracowanym miesiącu kalendarzowym,
w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
5. Wykonawca, w treści faktury, zobowiązany jest wskazać rodzaj i ilość zrealizowanej usługi, z
tytułu której przysługuje mu kwota wynagrodzenia częściowego.
6. Zamawiający ma prawo weryfikacji wysokości należnego wynagrodzenia.
7. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zapłata wynagrodzenia, stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego należnego
na rzecz Wykonawcy, z tytułu wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań
wynikających z Umowy. Zobowiązanie Zamawiającego zostanie zatem wykonane z chwilą
zapłaty całości wynagrodzenia, a Wykonawca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń
od Zamawiającego tytułem wynagrodzenia, zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów.
9. Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu
wykonywania niniejszej Umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia obserwacji zajęć prowadzonych na
podstawie Umowy przez Wykonawcę. Przedmiotem obserwacji będzie w szczególności
kontrola należytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany
udostępnić obserwującym dokumenty związane z wykonywaniem Umowy.
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania Umowy przez
Wykonawcę, w ramach którego Zamawiający jest uprawniony do:
1) prowadzenia wizytacji zajęć i wyrażania opinii na temat wykonywania Umowy,
2) żądania dostarczenia przez Wykonawcę informacji dotyczących wykonywania Umowy,
3) żądania od Wykonawcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli
prawidłowości wykonywania Umowy.
§6
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach
i wysokości:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 30% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3;
2) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia. Opóźnieniem o
którym mowa powyżej, będzie sytuacja w której Wykonawca nie przystąpi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni, od podpisania Umowy;
3) w przypadku nie stosowania się Wykonawcy do przygotowanego przez
Zamawiającego harmonogramu, w wysokości 1500 zł brutto, za każde stwierdzone
zdarzenie.
2. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach i
wysokości:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3.
3. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą być dochodzone z
każdego tytułu odrębnie i mogą się kumulować, jednakże łączna wysokość naliczanych
kar ze wszystkich tytułów określonych w Umowie nie może przekroczyć 30 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.3.
§7
1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie w sprawie
odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod
rygorem nieważności.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
3. ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od
skutków finansowych z tego tytułu odstąpienia od umowy, jeśli WYKONAWCA mimo
dwóch kolejnych monitów wystosowanych w odstępie jednego tygodnia, nie będzie
realizował umowy lub będzie ją realizował nienależycie, w szczególności w przypadku
opóźnienia w realizacji Umowy z winy WYKONAWCY.
§8
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1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub
fragmentów zapisów użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień
umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umownych,
wyłącznie w przypadkach:
1) wystąpienia siły wyższej3;
2) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na
dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów
prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia;
3) jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu,
stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin
realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa
Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.
§9
1. W celu wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający powierza Wykonawcy
przetwarzanie określonych w ust. 2 danych osobowych uczniów i nauczycieli, którzy będą
uczestniczyli w zajęciach, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane
osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj, rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (RODO), zwanego dalej „Rozporządzeniem” i na
warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Umowy i
oznacza: nazwisko i imiona, płeć, wiek, miejscowość w której uczestnik uczęszcza do
szkoły lub jest zatrudniony/a– przy czym ilekroć w dalszej części niniejszego paragrafu
jest mowa o „danych osobowych”, należy przez to rozumieć powierzone Wykonawcy do
przetwarzania na podstawie niniejszego paragrafu dane osobowe, o których mowa w
niniejszym ustępie.
3. Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych odbywa się w imieniu i na rzecz
Zamawiającego, który powierzył przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których
mowa w ust. 2.
5. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych
do podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środki techniczne i organizacyjne umożliwiające
należyte zabezpieczenie danych osobowych, zwłaszcza przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, wymagane przepisami
prawa.
7. Wykonawca zobowiązuje się:
3

Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają
wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
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1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych,
2) przechowywać dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
8. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich
niewłaściwym użyciu,
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych, prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, sądami, urzędami państwowymi lub policją.
9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, przez
Wykonawcę, a w szczególności niezwłoczne przekaże informacje o każdym przypadku
naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
§ 10
1. Z uwagi na fakt, że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Wykonawca - na wezwanie podmiotu uprawnionego do
przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji Projektu - zobowiązany jest do
udostępnienia temu podmiotowi dokumentów, w tym dokumentów finansowych,
związanych z wykonaniem Umowy.
2. Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie Umowy, w tym za przebieg współpracy i
komunikację Stron podczas wykonywania Umowy są Osoby do Kontaktów, przy czym:
1) dane osoby do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Pan Dariusz Łobocki; tel.: 523208695 e-mail: splniano@onet.eu,
1) dane osoby do kontaktów ze strony Wykonawcy:
…………………………………………….,
Zmiana osób do kontaktu może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.
3. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa Wykonawca nie jest uprawniony do ujawniania podmiotom trzecim lub
przekazywania do wiadomości publicznej ewentualnych informacji lub dokumentów
uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiającego-zarówno w okresie obowiązywania Umowy jak i po jego
zakończeniu (obowiązek poufności).
4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic zdań między Stronami na tle Umowy,
Strony dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć rozwiązanie sporu na drodze polubownej.
Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w terminie do 14 dni od dnia doręczenia drugiej
Stronie wezwania do ugodowego załatwienia sporu, każda ze Stron może poddać sprawy
sporne pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
5. Adresem do doręczeń są adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony
zobowiązują się do bezzwłocznego, wzajemnego informowania się na piśmie o zmianie
danych adresowych - pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na
ostatnio wskazany przez Stronę adres. Jeżeli jedna ze Stron wyraźnie lub w sposób
dorozumiany odmawia przyjęcia korespondencji na podany drugiej Stronie adres, uznaje
się, że korespondencja została skutecznie doręczona Stronie w dniu odmowy jej przyjęcia
przez Stronę odmawiającą przyjęcia korespondencji. Jeżeli korespondencja wysłana na
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podany adres została dwukrotnie awizowana, uznaje się, ze korespondencja została
skutecznie doręczona w terminie 7 dni, licząc od dnia jej drugiej awizacji.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową, stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

___________________

___________________

Zamawiający

Wykonawca

___________________
kontrasygnata

listopad 2019
17

