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  Pęczniew, dnia 22.09.2016 r. 

 

Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12 

99-235 Pęczniew 

 

Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.11.1.1/2/2016 

na usługę szkoleniową dla nauczycieli w ramach 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 szkoleniową 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 szkoleniowa nauczycieli w ramach 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, 

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. 

3. Wymogi zawarte w cenie: 
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a. Pełna dokumentacja zajęć/ program zajęć/ankiety/diagnozy/testy/ walidacja/ 

certyfikaty/zaświadczenia/listy obecności itp…  musi zostać przekazana Zamawiającemu 

po zakończeniu danego etapu zajęć szkoleniowych 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 lub w siedzibie Zamawiającego wg harmonogramu szkoleń 

zaakceptowanego przez obie strony.  

c. Dojazd wykładowców na prowadzone zajęcia szkoleniowe w ramach projektu będzie 

dokonany na koszt Wykonawcy. 

d. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez 

Zamawiającego harmonogramu i programu szkolenia co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia. 

e. Zamawiający umożliwia konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie 

szczegółowych treści danego szkolenia. 

f. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy certyfikat/zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia. Wzór certyfikatu/zaświadczenia powinien zostać zaakceptowany 

przez Zamawiającego i powinien zawierać logotypy i inf. zgodnie z wytycznymi. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wydanych uczestnikom szkolenia 

certyfikatów/zaświadczeń. 

g. Wykonawca przygotuje i zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe oraz 1 

komplet dla Biura Projektu. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logotypami 

zgodnie z wytycznymi w tym zakresie. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego pełnię 

przysługujących mu autorskich praw majątkowych do materiałów dydaktycznych 

przygotowanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji szkolenia. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
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8. Wszystkie szkolenia 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. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych zgodnych 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)w przypadku organizacji takiej pomocy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest w ramach organizacji zajęć szkoleniowych do 

przestrzegania „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.   

 

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. 

4. Urząd Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew.  
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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, 

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 SPOSOBU 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. 
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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 

dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem). 

f. Parafowana umowa– (załącznik nr 5) 

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                
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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 04.10.2016 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 szkoleniową” 

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 04.10.2016 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 
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istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

8. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 13.10.2016 

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% 

 

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. 

 



 
 

Projekt „Przedszkole równych szans”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

 
Realizator projektu: Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew  
 tel. 43 678 15 19 

 
 

 

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. 

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.  
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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 

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. 

5. Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
usługa edukacyjna 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w ramach 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 szkoleń w zakresie podniesienia umiejętności                 
i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli z OWP z terenu Gminy Pęczniew  w ramach 
projektu „Przedszkole równych szans” na podstawie opracowanego przez Wykonawcę 
programu szkoleń uwzględniającego wskazany zakres tematyczny.  
 
Przewidywana tematyka szkoleń: 
 

Kursy, szkolenia doskonalące dla nauczycieli OWP 

"Moduł I - rozwój kompetencji kluczowych"  

 7 nauczycieli w ramach Modułu I 

1. Tytuł szkolenia: „Jak wykorzystać technologie informatyczne na zajęciach”.  

Nauczyciel uzyska kwalifikacje z zakresu wykorzystania technologii TIK, fakt nabycia w oparciu o 

IV etapy 

ETAP I – Zakres: 

1. Wykorzystywanie sprzętu podczas zajęć według tygodniowych planów zajęć jako pomoc 

dydaktyczną: prezentacje fotografii potrzebnych do bieżących zajęć, pokaz filmów ( przyrodnicze, 

geograficzne itp.), programy edukacyjne, drukowanie pomocy dydaktycznych. 
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2. Pokazanie dzieciom  działania poszczególnych urządzeń i ich zastosowanie: laptopy, tablet, 

tablica multimedialna, Internet. 

3. Zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego i bezpiecznego korzystania z komputera. 

Rozumienie przez dzieci zagrożeń związanymi z niewłaściwym korzystaniem komputera. 

4. Praca z programami multimedialnymi „Nauka przez zabawę”- dzieci mogą rozwijać logiczne 

myślenie, spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, kształtować prawidłowe postawy 

społeczne, rozwijać indywidualny potencjał, kształtować wytrwałość i cierpliwość.  

5. Wykorzystanie tablic do zabaw (rysowanie, pisanie itp.).  

ETAP II: Nauczyciel będzie wiedział jak znaleźć w sieci materiały przydatne w szkolnej pracy, 

dowie się  jak wykorzystywać poznane w czasie szkolenia narzędzia TIK w procesie kształcenia, 

będzie umiał zaprojektować  i przeprowadzić zajęcia, w czasie których wykorzystywane będą 

nowoczesne technologie i metody pracy. 

ETAP III – Ocena - Ukończenie na podstawie testu. 

ETAP IV – Porównanie – Porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi  

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 

udzielanego danej osobie. 

Wymiar: minimum 8 godzin na uczestnika szkolenia.   

Planowana liczbą osób do przeszkolenia:  5 nauczycieli  

2. Tytuł szkolenia : „Przedszkolak na zajęciach języka obcego”.  

ETAP I:Prowadzenie zajęć jęz. w oparciu o nowoczesną oraz tradycyjną metodykę pracy                     

z przedszkolakami, najbardziej efektywne rodzaje zadań językowych wraz z przykładami 

zastosowania, gry językowe, zarządzanie grupą (motywowanie, nagradzanie, elementy dyscypliny 

w czasie zajęć), rozwijanie kreatywności, integracja treści nauczania.  

ETAP II- Podniesienie poziomu metodycznego w celu  uatrakcyjnienia zajęć, zwiększenie 

efektywności zapamiętania/utrwalenia materiału przez uczniów, podniesienie motywacji 

podopiecznych do nauki, umiejętność wyrównywanie szans edukacyjnych w grupie uczniów                    

o zróżnicowanym poziomie możliwości. 

ETAP III -Ukończenie na podstawie testu.  

ETAP IV – Porównanie. 

Wymiar: minimum 8 godzin na uczestnika szkolenia.   

Planowana liczbą osób do przeszkolenia:  2 nauczycieli  
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Kursy, szkolenia doskonalące dla nauczycieli OWP 

"Moduł II - wychowanie i bezpieczeństwo"  

7 nauczycieli w ramach modułu 

1. Tytuł szkolenia: „Patrz", co mówią dzieci. Analiza pedagogiczna i psychologiczna 
rysunków dziecięcych”.  

ETAP I:  

1. Wprowadzenie do diagnozy i terapii pedagogicznej z wykorzystaniem rysunku dziecka.                      
2. Ewolucja rysunku dziecka - omówienie poszczególnych składników i poziomów interpretacji w 
ramach analizy rysunków dzieci w różnym wieku.  
3. Zapoznanie z głównymi składnikami analizy i interpretacji rysunku dziecka na potrzeby 
diagnozy pedagogicznej (sprawność grafomotoryczna, zagospodarowanie przestrzeni, znaczenie 
symboliki rysunku dziecięcego).  
4. Zastosowanie rysunku w arteterapii – zajęcia warsztatowe.  
5. Analiza rysunków dziecka, praca w gr.- zajęcia warsztatowe oparte na konkretnych pracach 
dzieci: rysunek rodziny, rysunek postaci ludzkiej, rysunek postaci w deszczu, dziecięce bazgroły.  
6. Zastosowanie rysunku w pracy z dzieckiem: agresywnym, zalęknionym, nieśmiałym.  
7. Studium przypadku.  
8. Rysunek w pracy terapeutycznej z dzieckiem z wybranymi dysfunkcjami.  
 

ETAP II: Nauczyciel pozna sposoby diagnozy i terapii pedagogicznej z wykorzystaniem rysunku 

dzieci. Nauczyciel pozna nowe metody pracy terapeutycznej z dziećmi, nabędzie umiejętność 

diagnozowania dojrzałości rozwojowej i poznawczej. 

 ETAP III -test.  

ETAP IV -Porównanie.  

Wymiar: minimum 8 godzin na uczestnika szkolenia.   

Planowana liczbą osób do przeszkolenia:  3 nauczycieli  
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2. Tytuł szkolenia: „Nadpobudliwość psychoruchowa”.  

ETAP I:  

1. Obraz kliniczny nadpobudliwości psychoruchowej   

2. Objawy nadpobudliwości,  diagnoza.  

3. Etiologia nadpobudliwości psychoruchowej.  

4. Dziecko nadpobudliwe w rodzinie  i grupie rówieśniczej.  

5. Metody pracy z dziećmi z ADHD.  

ETAP II: Nauczyciel zapoznana się z metodami pracy z dziećmi z ADHD. Nauczyciel nabędzie 

umiejętność odróżniania objawów ADHD od zachowań niepożądanych; poznanie zasady 

skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością w oparciu o wzajemny 

szacunek. Rozwinie umiejętności wspierania dziecka. Nabędzie umiejętności wykorzystania 

wiedzy rodziców do pracy z dzieckiem.  

ETAP III-Ocena.  

ETAP IV – Porównanie. 

 

Wymiar: minimum 8 godzin na uczestnika szkolenia.   

Planowana liczbą osób do przeszkolenia:  2 nauczycieli  

3. Tytuł szkolenia: ,,Rozmowa z trudnym rodzicem – trening umiejętności 
interpersonalnych”.  

ETAP I: 

 1. Analiza źródeł powstawania agresywnych zachowań oraz czynników zewnętrznych                         

i wewnętrznych  w procesie rozmów z trudnym rodzicem.  

2. Postawy nauczycieli w kontaktach z rodzicami. 

3. Najczęściej stosowane techniki manipulacyjne i sposoby obronnych zachowań.   

ETAP II: Nauczyciel dowie się dlaczego rodzice nie zawsze są partnerami w kształtowaniu 

osobowości dziecka oraz dlaczego taki prosty sposób przekazywania informacji, jakim jest 

rozmowa, napotyka na tyle przeszkód? Nauczyciel pozna  techniki manipulacyjne i sposoby  

obronnych zachowań, nauczy się rozmawiać z trudnym rodzicem.  

ETAP III - Test. 

ETAP IV – Porównanie.  

Wymiar: minimum 6 godzin na uczestnika szkolenia.   

Planowana liczbą osób do przeszkolenia:  2 nauczycieli  
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Kursy, szkolenia doskonalące dla nauczycieli OWP 

"Moduł III - nauczania i uczenie się " 

-7 nauczycieli w ramach modułu 

1. Tytuł szkolenia:  „Mnemotechniki w edukacji wczesnoszkolnej”.  

ETAP I – Zakres:  

1. Możliwości pamięciowe naszego mózgu – prawdy i mity na temat pamięci i percepcji.  

2. Gry edukacyjne, rywalizacja w edukacji – jak zachęcić uczniów do samodzielnej pracy. 

3. Techniki koncentracji uwagi.  

4. Mnemotechniki – metody zapamiętywania.  

5. Mapy myśli – skuteczne notowanie i powtarzanie materiału.  

6. Style uczenia się.  

ETAP II – Wzorzec - Co nauczyciel zyska: pozna zasady funkcjonowania mózgu i procesów 

pamięciowych, pozna metody ćwiczeń pamięciowych i możliwości ich wykorzystania w pracy                 

z uczniami, jak również w innych sytuacjach zawodowych, będzie potrafił wykorzystać techniki 

pamięciowe i metody szybkiego czytania w samodzielnej pracy, rozumie jak działa proces 

zapamiętywania, będzie świadomy ograniczeń i możliwości mózgu w zakresie przyjmowania 

nowych wiadomości.  

ETAP III – Test .  

ETAP IV Porównanie.  

 

Wymiar: minimum 8 godzin na uczestnika szkolenia.   

Planowana liczbą osób do przeszkolenia:  4 nauczycieli  

 

2. Tytuł szkolenia: ,,Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej wraz z narzędziami 
badawczymi’’.  

Szkolenie zawodowe. 

Wymiar: minimum 6 godzin na uczestnika szkolenia.   

Planowana liczbą osób do przeszkolenia:  3 nauczycieli  
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3. Tytuł szkolenia: „Strategie, formy i metody pracy z dzieckiem zdolnym” .  

ETAP I:  

1.Osobowość dziecka zdolnego.  

2. Koncepcje i modele zdolności.  

3. Problematyka twórczości w kształtowaniu osobowości twórczej.  

4. Identyfikacja dzieci zdolnych.  

5. Strategie wspierania dzieci zdolnych. Organizacja kształcenia dziecka zdolnego.  

6. Kompetencje nauczycieli w pracy z dziećmi zdolnymi.  

7. Instytucje wspomagające dzieci zdolne. 

8. Budowanie programu pracy z dzieckiem zdolnym.  

9. Program „Taki jak Mozart" jako przykład dobrej praktyki w zakresie wspierania i rozwijania 

uzdolnień.  

10.Systemowe rozwiązania wspierające nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym.  

ETAP II: Podniesie kompetencji w obszarach rozpoznawania, zaspokajania potrzeb 

poznawczych, emocjonalnych i społecznych uczniów zdolnych. 

 ETAP III: Test. 

 ETAP IV: Porównanie.  

 

Wymiar: minimum 6 godzin na uczestnika szkolenia.   

Planowana liczbą osób do przeszkolenia:  2 nauczycieli  

 

2. Okres wykonywania usługi: 
1) od 17.10.2016 r.  do 31.07.2017 r.; 

  
3. Wymogi formalne: 
1) Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia szkoleń w wymienionym zakresie oraz 
odpowiednich uprawnień.  

2) Spełnienie wszystkich wymogów określonych w przedmiotowym zapytaniu 
ofertowym.  

 
 
 
    ……………………………………     ………………………………… 
         ( miejscowość i data )                                                                                       (pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

 
 
 
 
...................................... 
pieczęć wykonawcy  
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na usług ę szkoleniow ą dla nauczycieli w ramach projektu pn.: ,,Przedszko le 

równych szans”, współfinansowanego przez Uni ę Europejsk ą w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Region alnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -20 20 
 
 
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 szkolenia Jednostka 

miary 
Ilość 

uczestników 
Wartość 
za daną 

jednostkę 
miary 
brutto 

Razem kwota 
brutto (iloczyn 

ilości jednostka 
miary * ilość 
uczestników) 

Moduł I 
 

1 Tytuł szkolenia: „Jak wykorzystać 
technologie informatyczne na 
zajęciach”. 

    

 2. Tytuł szkolenia : „Przedszkolak na 
zajęciach języka obcego”. 

    
 
 
 

Moduł II 
 

 1. Tytuł szkolenia: „Patrz", co mówią 
dzieci. Analiza pedagogiczna i 
psychologiczna rysunków 
dziecięcych”. 

    

 2. Tytuł szkolenia: „Nadpobudliwość 
psychoruchowa”. 

    
 
 
 

 3. Tytuł szkolenia: ,,Rozmowa z 
trudnym rodzicem – trening 
umiejętności interpersonalnych”. 

    

Moduł III 
 

 1. Tytuł szkolenia:  „Mnemotechniki 
w edukacji wczesnoszkolnej”. 

    
 
 
 

 2. Tytuł szkolenia: ,,Opracowanie 
projektu ewaluacji wewnętrznej wraz 
z narzędziami badawczymi’’. 

    

 3. Tytuł szkolenia: „Strategie, formy i 
metody pracy z dzieckiem zdolnym”. 

    

 
RAZEM KWOTA 
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Zobowi ązania wykonawcy: 
Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę szkoleniową dla nauczycieli w ramach 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 
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 04-10-2016 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);  
- 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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Załącznik nr 3 

 
…………………………dn……………………… 

(miejscowość i data) 
 
……………………………………………… 
         (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 
SZCZEGÓŁOWA WYCENA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

L.p. Nazwa szkolenia Jednostka 
miary 

Ilość 
uczestników 

Wartość 
za daną 

jednostkę 
miary 
brutto 

Razem kwota 
brutto (iloczyn 

ilości jednostka 
miary * ilość 
uczestników) 

Moduł I 
1 Tytuł szkolenia: „Jak wykorzystać technologie 

informatyczne na zajęciach”. 
    

 2. Tytuł szkolenia : „Przedszkolak na 
zajęciach języka obcego”. 

    
 

 

Moduł II 
 1. Tytuł szkolenia: „Patrz", co mówią dzieci. 

Analiza pedagogiczna i psychologiczna 
rysunków dziecięcych”. 

    

 2. Tytuł szkolenia: „Nadpobudliwość 
psychoruchowa”. 

    
 

 

 3. Tytuł szkolenia: ,,Rozmowa z trudnym 
rodzicem – trening umiejętności 
interpersonalnych”. 

    

Moduł III 
 1. Tytuł szkolenia:  „Mnemotechniki w 

edukacji wczesnoszkolnej”. 
    

 
 

 2. Tytuł szkolenia: ,,Opracowanie projektu 
ewaluacji wewnętrznej wraz z narzędziami 
badawczymi’’. 

    

 3. Tytuł szkolenia: „Strategie, formy i metody 
pracy z dzieckiem zdolnym”. 

    

RAZEM KWOTA  
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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 
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Załącznik nr 5      

 
UMOWA NR …………………………….. 

zawarta w dniu ………………….. r.  pomiędzy: 
Gminą Pęczniew z siedzibą przy ulicy Głównej 10/12, 99-235 Pęczniew,  
NIP 828-135-96-12, Regon 730934393  
reprezentowaną przez: 
1) Pana Marcina Janiaka – Wójta Gminy Pęczniew, 
2) Panią Karolinę Felczak – Skarbnika Gminy Pęczniew 
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
1) ……………………………………………… 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 
została zawarta umowa następującej treści: 

 
Ogólne warunki umowy 

1. Umowa jest realizowana w ramach 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 
(zwanego dalej „projektem”). 
2. Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 
3. Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania 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  ”. W wyniku 
dokonania przez Zamawiającego w dniu………………………………. r wyboru oferty 
Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, ogłoszonego na stronie www.peczniew.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pęczniewie, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania usługę szkoleniową dla nauczycieli w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych 
szans”, 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania programu, materiałów 
szkoleniowych i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Przedszkole 
równych szans”. 
2. Szkolenia odbędą się zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 oraz 
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z najwyższą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość 
wykonania umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, iż z racji swoich kompetencji jest w pełni uprawniony do realizacji 
zadania, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2 
CENA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust. 1, cenę w 
wysokości: netto…………….PLN (słownie: ………………..………PLN), podatek 
VAT……….PLN (słownie……...………………PLN) łącznie brutto………….PLN (słownie: 
………………...PLN) zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie ceny wyszczególnionej w formularzu ofertowym 
Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz szczegółowym kosztorysie 
przedmiotu zamówienia sporządzonym na podstawie przedmiaru stanowiącej załącznik nr 3 
niniejszej umowy. 

§ 3 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. W celu należytej realizacji usługi, o której mowa w § 1 Wykonawca: 
a) przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy program i harmonogram 
szkoleń w terminie określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
b) zapewni we własnym zakresie niezbędny sprzęt określony w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
c) przygotuje treść i zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe oraz 1 dodatkowy 
egzemplarz dla Zamawiającego – łącznie …………………. egzemplarzy. 
Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logotypami zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.  
d) przygotuje i przekaże każdemu uczestnikowi dyplom/certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia. Dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia powinny zawierać 
logotypy i informacje zgodnie z wytycznymi. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie 
wydanych uczestnikom szkolenia dyplomów/certyfikatów/zaświadczeń. 
2. Do prawidłowej realizacji szkolenia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące zadania w zakresie objętym umową są 
dyspozycyjne, mobilne oraz gotowe do prowadzenia zajęć szkoleniowych wg ustalonego 
harmonogramu/scenariusza, we wskazanym terminie i lokalizacji. 
4. Wykonawca nie może zlecić wykonania zamówienia osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

§ 4 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.07.2016 r.  
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2. Szkolenie odbędzie się ………………..………………. roku, dokładny termin szkolenia 
określony zostanie przez………………………………………. na co najmniej …………. dni 
przed datą szkolenia. 
3. Miejscem szkolenia będzie ……………………………………………, dokładny adres 
określony zostanie przez………………………………………………….. na co najmniej 
…………………………… dni przed datą szkolenia. 

§ 5 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność za realizację przedmiotu umowy odbędzie się po zrealizowaniu przedmiotu umowy 
na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury/rachunku po 
zakończeniu danego szkolenia/modułu. 
2. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie dokonanie odbioru przedmiotu umowy 
potwierdzone Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony bez uwag. 
3. Zamawiający dokona płatności faktury/rachunku w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania 
na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
…………………………………………………………………………………………… 
4. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto 
Zamawiającego. 
5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 6. 
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

1. Wykonawca przeniesie z chwilą wykonania umowy na Zamawiającego całość autorskich praw 
majątkowych do przedmiotu niniejszej Umowy, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania 
zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie 
korzystania i rozporządzania Utworami w Polsce i za granicą. 
2. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, techniką zapisu 
magnetycznego techniką cyfrową na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, 
optyczne, magnetyczne, dyski komputerowe, na dysku typu pendrive, CD, DVD, VCD, papier, 
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 
2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
3) tworzenie nowych wersji, dokonywanie lub zlecanie osobom trzecim dokonywania opracowań 
i adaptacji, w tym jego skrótów, streszczeń i tłumaczeń oraz korzystana nimi na wszystkich 
wymienionych powyżej polach eksploatacji, 
4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie 
Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
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wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, niezależnie od formatu, 
systemu lub standardu, 
5) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci 
wewnętrznych typu Internet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania 
utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, 
6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) 
lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci 
kablowe i platformy cyfrowe, 
7) prawo do określania nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub 
rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na 
swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Utwory lub znaków towarowych 
wykorzystanych w Utworach, 
8) prawo do wykorzystywania Utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz 
innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów 
edukacyjnych lub szkoleniowych, 
9) prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do  
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 
powyżej polach eksploatacji. 
3. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworów na 
innych polach eksploatacji niż określone w ust. 2, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i 
Strony w terminie 7 dni zobowiązują się zawrzeć umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe 
na dodatkowych, wcześniej nie wskazanych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na 
warunkach takich jak określone w niniejszej Umowie. 
4. Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych 
polach eksploatacji, w tym również na polach, o których mowa w ust. 3, zostaje dokonane w 
ramach wynagrodzenia wskazanego w § 2 Umowy, tzn. bez odrębnego wynagrodzenia. 
5. Wykonawca oświadcza, że wykonane i dostarczone Utwory będą wolne od wad fizycznych 
i prawnych, oraz że Wykonawcy służą wyłączne majątkowe prawa autorskie do Utworów w 
zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w 
żaden sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie Utworami nie 
narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw 
patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. 
6. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia do któregokolwiek 
Utworu, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, niezwłocznie przystąpi do 
wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, 
zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia wobec Zamawiającego, a w razie ich zasądzenia od 
Zamawiającego - regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie 
związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 
7. Jeżeli którykolwiek Utwór ma wady prawne lub zajdą zdarzenia, o których mowa powyżej, 
uniemożliwiające korzystanie z Utworu i z przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca 
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zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej wersji 
Utworu wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w Umowie oraz naprawienia szkód 
powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest wtedy także uprawniony 
do odstąpienia od Umowy, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania 
za powstałe szkody. 
8. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw do żadnego z 
Utworów w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Utworów. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym 
lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych, słownych lub audiowizualnych 
stanowiących elementy Utworów objętych Umową. 
10. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Wykonawcy, a w 
szczególności prawa do: 
1) autorstwa utworu; 
2) oznaczenia utworu nazwiskiem Wykonawcy; 
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

§ 7 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1.1. za opóźnienie w rozpoczęciu szkolenia w wysokości 0,5 % wartości szkolenia za każde 
rozpoczęte 30 minut opóźnienia, 
1.2. za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto. 
2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% 
wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez Strony terminu na 
usunięcie wad, jednak nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy. 
4. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej (uzupełniającej) 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
5. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego niezależnie od kar 
umownych. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

§ 8 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
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§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednak Zamawiający przewiduje dokonanie 
takich zmian w szczególności w razie: 
- 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…) 
2. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji umowy spowodowanej w szczególności 
działaniem siły wyższej Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zaistniałej 
przeszkodzie i Strony uzgodnią tryb dalszego postępowania i ewentualnie nowe warunki realizacji 
przedmiotu umowy. 
3. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Strony zobowiązane są do przestrzegania zasad 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922) i przepisach 
wykonawczych do ustawy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie 
niezbędnym do realizacji niniejszej umowy oraz wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji 
niniejszej umowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych 
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie 
przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. 
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody 
wyrządzone niezgodnym z niniejszą umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności 
szkody wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
9. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo 
formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji określonych w 
niniejszej 
umowie. 
10. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 
a) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1; 
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2; 
11. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.          
           ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA:      
      …………………………….                                                ………………………………  


