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  Pęczniew, dnia 22.09.2016 r. 

 

Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12 

99-235 Pęczniew 

 

Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.11.1.1/1/2016 

na usługę edukacyjną dla projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014 -2020 

 

Gmina Pęczniew w ramach procedury konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  kieruje do 

Państwa zapytanie ofertowe i zaprasza do składania oferty  w celu wyłonienia Wykonawcy na 

usługę edukacyjną dla projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, Priorytet XI – Edukacja 

Kwalifikacje Umiejętności, Oś XI.1. – Wysoka jakość edukacji , Poddziałanie XI.1.1 Edukacja 

przedszkolna. 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12 

99-235 Pęczniew 

NIP 828-135-96-12 REGON 730934393 
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II. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164, z 2016 poz. 1020,1250,1265). 

Postepowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności określonej w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  ”.  

2. Zapytanie wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania zostało zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz na stronie www.peczniew.pl w zakładce 

projekt „Przedszkole równych szans”. 

3. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Pani Marta Zasiadczyk, tel. (43) 

678-15-19 wew. 24, e-mail: przedszkolerownychszans@wp.pl     

4. Rodzaj zamówienia: usługa 

5. Tryb zamówienia w związku zasadą konkurencyjności – zapytanie ofertowe. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna dla projektu pn.: ,,Przedszkole równych 

szans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014 -2020 Zamawiającego, następującego asortymentu wg kodów klasyfikacji 

Wspólnego Słownika Zamówień 

- (CPV) 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość godzin usługi 

edukacyjnej zawiera załącznik nr 1 –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do 

niniejszego zapytania ofertowego. 
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3. Wymogi zawarte w cenie: 

a. Pełna dokumentacja zajęć/ program zajęć/ankiety/diagnozy musi zostać przekazana 

Zamawiającemu po zakończeniu danego etapu zajęć i musi zostać oznaczona zgodnie                 

z dokumentem  „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności 2014-

2020 w zakresie informacji i promocji. 

b. Przedmiot zamówienia musi być wykonywany w placówkach wychowania przedszkolnego 

objętych projektem. 

c. Dojazd na prowadzone zajęcia w OWP z terenu Gminy Pęczniew będzie dokonana na 

koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

8. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach projektu, współfinansowanego z EFS                       

w obszarze edukacji muszą być realizowane z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.   

z 2003r. poz.69, ze zm.) 

9. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. 

U. poz. 532).  

10. Wykonawca zobowiązany jest w ramach organizacji zajęć do przestrzegania „Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.   
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IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 10.10.2016 r. do 31.07.2017 r. po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym, gdyż Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany 

terminu realizacji zajęć. Miejsce prowadzenia zajęć:  

1. Zespół Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie, ul. Główna 15,  

99-235 Pęczniew. 

2. Zespół Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie- filia w Brzegu, 

Brzeg 118, 99-235 Pęczniew. 

3. Publiczne Przedszkole w Pęczniewie, ul. Główna 31; 99-235 Pęczniew. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą, że: 

a. podmiot nie jest wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest  

powiązany osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi  

w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru 

Wykonawcy. 

b. Podmiot posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posada dostęp do 

potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia. 

c. Podmiot znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

d. Podmiot posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

e. Podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie                        

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.1997 Nr 133, 
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poz.883 z późn. zm.) do celów niezbędnych przy realizacji projektu pn. „Przedszkole 

równych szans”. 

f. Przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy Wykonawca 

wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia 

zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji 

projektu „Przedszkole równych szans”.   

 

VI. OPIS SPOSOBY DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt. V niniejszego zaproszenia, 

jeżeli złoży oświadczenie o ich spełnieniu według załącznika nr 4. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania  

– (załącznik nr 2) 

2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a. Formularz ofertowy – (załącznik nr 2) 

b. Szczegółowy kosztorys przedmiotu zamówienia– (załącznik nr 3) 

c. Oświadczenia, o których mowa w pkt. V-VI – (załącznik nr 4) 

d. Kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców CEDIG lub zaświadczenia z ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą 

złożenia oferty. 

e. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisywane przez osobę/y 

wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej 

wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych 
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dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem). 

3. Oferta wraz załącznikami winna być: 

a. napisana w języku polskim, 

b. opatrzona pieczęcią firmową, 

c. posiadać datę sporządzenia, 

d. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

e. podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 

4. Sposób obliczania ceny zawartej w formularzu ofertowym. 

Cena oferty za całość zamówienia musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku 

VAT. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. 

Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U.2004r. Nr 54, poz. 534 ze zm.). Rozliczenia między Zamawiającym                

a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie przewiduje 

rozliczenia w walutach obcych. 

5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Oferty składa się  w jednym egzemplarzu w formie papierowej.    

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

  

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać pisemnie do dnia 03.10.2016 r. do godz. 15.00 na adres 

Zamawiającego tj.: 

Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew (sekretariat) 

Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz 

z oznaczeniem:  

„Oferta na usługę edukacyjną” 
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2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe skierowanie przysyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta 

taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 03.10.2016 r. o godz. 15.10 w siedzibie 

Zamawiającego. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe,  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

8. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 12.10.2016 

r. do godz. 12.00 na stronie internetowej  www.peczniew.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Pęczniew w siedzibie Zamawiającego. 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów 

oceny ofert. 

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników: 

 

100% 

----------------------- 

SUMA 100% 
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Każda oferta będzie punktowana w powyższym kryterium poprzez porównanie ceny brutto 

oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg. poniższego wzoru: 

 

Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg 

1. Najniższa cena brutto – 100% - 100 pkt 

Ob=(Cn/Cb) x 100 pkt 

gdzie: 

Ob- oferta badana 

Cn –cena brutto najniższej oferty spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, 

Cb-cena brutto oferty badanej 

Obliczania dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do 

złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą 

zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej. 

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowę  

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dokonania wyboru oferty. 

  

X. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

 

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem/Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań                       

w imieniu Beneficjenta/ Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta/ 

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. 
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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. 

 

XI. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zamawiający zastrzega sobie dokonania płatności za przedmiot zamówienia w terminie  

21 dni licząc od dnia dostarczenia faktury częściowej/ faktury końcowej i dostarczenia 

potwierdzenia wykonania usługi  oraz podpisania przez obie strony protokołu odbioru 

zamówienia.  

 

XII. ZMIANY UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje 

możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:  

- zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosowanie do wysokości zmiany stawek  

- w przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie kosztów 

realizacji zamówienia stosowanie do wynikających z nich zmian. 

- zmiany terminu wykonania usługi (jedynie w przypadku przełożenia/zmiany ustalonego                        

i zaakceptowanego wcześniej terminu części zajęć z winy Zamawiającego, wynikającej z przyczyn 

niezależnych np. organizacja wyjazdu dzieci; przerwy w zajęciach itp…) 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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Wykonawcy pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do 

składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

XIV. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela: 

1. Pani Marta Zasiadczyk – Koordynator projektu tel. (43) 678-15-19, e-mail: 

przedszkolerownychszans@wp.pl  

2. Pani Klaudia Mintus – asystent koordynatora projektu (43)678-15-19, e-mail: 

przedszkolerownychszans@wp.pl  

XV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

2. Formularz ofertowy. 

3. Szczegółowy kosztorys przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
usługa edukacyjna 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna dla projektu pn.: ,,Przedszkole 
równych szans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 -2020Zamawiającego,  
 
wg kodów klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 
 
- (CPV) 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 
Przedmiotem zapytania jest organizacja i prowadzenie zajęć specjalistycznych 
socjoterapeutycznych i terapeutycznych w ramach projektu „Przedszkole równych szans” 
na podstawie opracowanego programu zajęć.  
 
Przewidywana ilość godzin do realizacji w ramach umowy w 3 Ośrodkach Wychowania 
Przedszkolnego z terenu Gminy Pęczniew( łącznie 5 oddziałów)- łącznie 440 h.  
  

2. Miejsce wykonywanie prac: 
a). Zespół Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie, ul. 
Główna 15, 99-235 Pęczniewie 
- wymiar:  (2h/tygodniowo na oddział), łącznie 88 godzin w projekcie,  
- grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym określonym w stawie o systemie 
oświaty. 
  
b). Zespół Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie- filia                
w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew. 
- wymiar:  (2h/tygodniowo na oddział), łącznie 88 godzin w projekcie,  
- grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym określonym w stawie o systemie 
oświaty. 
 
c). Publiczne Przedszkole w Pęczniewie, ul. Główna 31; 99-235 Pęczniew 
- wymiar:  (6h/tygodniowo, czyli 2/h tygodniowo na oddział), łącznie 264 godzin w 
projekcie,  
- grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym określonym w stawie o systemie 
oświaty. 
  

3. Okres wykonywania usługi: 
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1) od 10.10.2016 r.  do 31.07.2017 r.; 
  

4. Wymogi formalne: 
1) posiadanie przygotowania pedagogicznego – spełnienie wymogu nałożonego ustawą z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zmianami), 
2) posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć będących przedmiotem naboru, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zmianami). 

3) Spełnienie wszystkich wymogów określonych w przedmiotowym zapytaniu 
ofertowym.  

 
 
 
    ……………………………………     ………………………………… 
         ( miejscowość i data )                                                                                       (pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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...................................... 
pieczęć wykonawcy  
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na usług ę edukacyjn ą dla projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”, 
współfinansowanego przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Program u Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 

 
 
 
Dane dotycz ące Wykonawcy 

 

Nazwa................................................................................................................ 

 

Siedziba............................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faksu................................................................................................ 

 

nr NIP................................................................................................................. 

 

nr REGON/PESEL.............................................................................................. 

 

www/ ………………………… e-mail: ……………………………………............… 

 
 
Dane dotycz ące Zamawiaj ącego 
Gmina Pęczniew 
ul. Główna 10/12 
99-235 Pęczniew 
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Oferowana cena: 
 
L.p. Nazwa Ilość J.m. Wartość 

brutto za 
godzinę 

Razem kwota 
(iloczyn ilości 

godzin w całym 
projekcie * stawka 

za 1 godzinę) 
1 stawka godzinowa brutto za 

prowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych i 
terapeutycznych w ramach projektu 
„Przedszkole równych szans” 

440 godzina   

 
RAZEM 

  

 
Zobowi ązania wykonawcy: 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę edukacyjną, prowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych i terapeutycznych w ramach projektu „Przedszkole równych szans”  
współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 
Oświadczam, że:  
 

1. Posiadam wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz spełniam warunki 
wymienione w specyfikacji zamówienia.  

2. Ceny podane przeze mnie w ofercie są wiążące przez okres od dnia rozstrzygnięcia 
zapytania ofertowego tj.  od 03-10-2016 roku do 31-07-2017 roku.  

 
Dodatkowe zobowiązania i oświadczenia: 
 

I. oświadczam, że spełniam warunki zamówienia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 
907 ze zm.): 
-  Posiadam  uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt. 1 
ustawy); 
-  Posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczanie  do wykonania zamówienia (art. 22 
ust. 1 pkt. 2 ustawy); 
- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
-  Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 
pkt. 4 ustawy);  
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- Wykonawców wykazanych w art.  24. Ustawy prawo zamówień publicznych z 
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się; 
-  Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu; 
-  Zapoznałem/-am się ze wszystkimi warunkami zapytania ofertowego i akceptuję 
bez jakichkolwiek zastrzeżeń; 
-  Spełniam warunki udziału w postępowaniu potwierdzając spełnienie tych warunków 
załączonymi dokumentami do oferty zgodnie z art. 44 ustawy. 

II. Ja niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania 
wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. (podanie nieprawdy lub zatajenie 
nieprawdy) oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione 
umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 
 

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Pęczniew,  
w celu realizacji projektu „Przedszkole równych szans”  współfinansowanego  ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 
poz. 926 ze zm.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
    ……………………………………     ………………………………… 
         ( miejscowość i data )                                                                                       (pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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…………………………dn……………………… 
(miejscowość i data) 

 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
         (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 
SZCZEGÓŁOWA WYCENA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
L.p. Nazwa Ilość J.m. Wartość 

brutto za 
godzinę 

Razem kwota 
(iloczyn ilości 

godzin w całym 
projekcie * stawka 

za 1 godzinę) 
1. 
 
 
 
 
 

stawka godzinowa brutto za 
prowadzenie zajęć 

socjoterapeutycznych i 
terapeutycznych w ramach projektu 

„Przedszkole równych szans” 

440 godzina   
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Załącznik nr 4       

 

                            

                                                                              …..………………….., dn……………………………. 

(miejscowość i data) 

……………………………………… 

………………………………………. 

           (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM 

 

Oświadczam, że : 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu) 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(adres podmiotu) 

 
 

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

 

……………………………………………………………………………………………….…………… 
(imiona i nazwiska osób reprezentujących) 

 

a) nie jest wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest powiązany osobowo oraz 

kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych                             

z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy. 
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b). Oświadczam, że: 
1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 
2. zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj.: Dz. U. 2015, poz. 2164, z 2016 poz. 1020,1250,1265), oświadczam, że spełniam 
warunki, dotyczące: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

• posiadania wiedzy i doświadczenia; 

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia;  

• sytuacji finansowej i ekonomicznej 

 
c) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z późn. zm.) do celów niezbędnych 

przy realizacji projektu pn. „Przedszkole równych szans”. 

d) w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy, wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą 

realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do 

kontroli realizacji projektu „Przedszkole równych szans”. 

 

 

 

 

 

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

                                                                   pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

 

  


