Załącznik nr 1

……….……………..……, dnia ………… r.

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY
Część ………
dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu
„Uczeń na 6 w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie” zajęcia pozalekcyjne
w szkole z terenu Gminy Radomin, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radomin.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Oświadczam, że ubiegam się o wykonanie: zadania określonego w punkcie IV SIWZ, które ma być
realizowane w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie do prowadzenia zajęć
(przedmiot) z przedsiębiorczości.
3. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Imię i nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Tel. kontaktowy E-amil

4. Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1. Zapoznałem (am) się z treścią SIWZ,
2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,
cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:
brutto za całość zadania ………........................ PLN
(słownie:...............................................................................................................................zł),
brutto za 1 godzinę zajęć …................................ PLN
(słownie:................................................................................................................................zł),
Termin płatności rachunku/faktury (min. 14 dni, maksymalnie 30 dni)…………………….
3. niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni,
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4. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy oraz wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
przedstawiony w niniejszej SIWZ, w tym warunki płatności tam określone,
5. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Załączniki do oferty:
1. poświadczające posiadane kwalifikacje

a) ………………………………………………………………………………………………....

b) ………………………………………………………………………………………………

2. inne oświadczenia i zaświadczenia

a) ………………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………………

.................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach „Uczeń na 6
w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie” zajęcia pozalekcyjne w szkole z
terenu Gminy Radomin, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radomin.
IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………...…
ADRES ZAMIESZKANIA:…………………………………………….……………………
Nr telefonu: ………………………..

niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie,
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, że wszystkie informacje są zgodne z
prawdą.

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

(miejscowość i data)

………………........……...……………………………………..

(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach „Uczeń na 6
w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie” zajęcia pozalekcyjne w szkole z
terenu Gminy Radomin, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radomin.

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………...…
ADRES ZAMIESZKANIA:…………………………………………….……………………
Nr telefonu: ………………………..

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że firma którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

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

(miejscowość i data)

………………........……...……………………………………..

( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 4

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

……………………………..

imię i nazwisko

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że aktualnie nie jestem/jestem* zatrudniony(a) w
instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)** tj.
w……………………………………………………………………………...…………………
(nazwa i adres instytucji)

na stanowisku …………………………………………………………………………..……...

……………………………
data i czytelny podpis
*niewłaściwe wykreślić
**Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO KL rozumie się Instytucję Zarządzająca, Instytucję
Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucje Pośrednicząca II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy
Ośrodek EFS oraz Krajowa Instytucję Wspomagającą.
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Załącznik nr 5

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

……………………………..

imię i nazwisko

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że aktualnie nie jestem/jestem* zaangażowany(a)
w realizację innych projektów finansowanych w ramach PO KL jak również w ramach innych
programów NSRO:

Lp.

Nazwa Beneficjenta i
nr umowy o dofinansowanie
projektu

Pełnione stanowisko(a)
w projekcie

Forma
zatrudnienia

Wymiar
zaangażowania
(etat/godziny)

……………………………
data i czytelny podpis
*niewłaściwe wykreślić

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
dotyczy : przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu
„Uczeń na 6 w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie” zajęcia pozalekcyjne
w szkole z terenu Gminy Radomin, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radomin.

Nazwa wykonawcy

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

Adres wykonawcy

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

Miejscowość ..............................................................Data ..........................................

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej:

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

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy
kapitałowej *.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 7

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

……………………………..

imię i nazwisko

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie

zamówienia publicznego pn. „Uczeń na 6 w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w
Radominie” zajęcia pozalekcyjne dodatkowych w szkole z terenu Gminy Radomin, dla której
organem prowadzącym jest Gmina Radomin

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
wymienione powyżej, oświadczam w oparciu o art. 44 ustawy, że zapoznałem (am) się * z warunkami
zamówienia, akceptujemy je i w razie wybrania jako wykonawcę zamówienia, zobowiązuję się po
podpisania umowy o wykonanie zamówienia, wskazanym terminie.

……………………………………
Czytelny podpis:
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Załącznik nr 8
....................................................
Imię i nazwisko/nazwa

Wykaz osób,
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia do postępowania publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego
p.n. przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu „Uczeń na 6 w Publicznym
Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie”

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe

Wykształcenie

Stopień awansu
zawodowego (cześć
1 i 2)

Doświadczenie
zawodowe w
latach

Zakres
wykonywanych
czynności

Informacja o podstawie do dysponowaniu osobami:…………………….…………………

……………………………………
Czytelny podpis:
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Załącznik nr 9
UMOWA – ZLECENIE Nr ……………………..
Zawarta w dniu ……………….. pomiędzy Gminą Radomin Radomin 1a 87-404 Radomin
reprezentowaną przez Wójta Gminy Radomin – inż. Piotra Aleksandra Wolskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radomin – Wioletty Różalskiej
zwaną w treści umowy Zleceniodawca
a
…………………………………………………….., zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą.
Na prowadzenie zajęć ……………………… w ramach projektu

„Uczeń na 6

w Publicznym

Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie” w szkole z terenu Gminy Radomin, dla której
organem prowadzącym jest Gmina Radomin
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych- zajęcia
…………………………. w ramach projektu „Uczeń na 6 w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka
Chopina w Radominie” od ………………….r.. do …………………r..
2.

Wykonawca

zobowiązuje

się

świadczyć

usługi

w

godzinach

i

dniach

pracy

………...………………………….. według harmonogramu uzgodnionego i zatwierdzonego przez
Zamawiającego.
§ 2.
1. Z tytułu wykonania umowy Zleceniobiorca otrzyma następującą należność uzależnioną od ilości
przeprowadzonych godzin zajęć:
………………………………za przeprowadzenie ………… godz. zajęć …………… w wysokości
………………… zł brutto za jedną godzinę łącznie ……………..…. brutto, płatne przelewem na
rachunek bankowy o numerze konta ………………………………………………
2. Wypłata należności nastąpi po wystawieniu rachunków/faktur w ciągu…………….dni przez
Zleceniobiorcę po zakończeniu realizacji zajęć i stwierdzeniu przez Dyrektora Szkoła i
Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania zadania.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że w ramach stosunku pracy osiąga miesięcznie nie niższe niż minimalne
wynagrodzenie za pracę tym samym nie wnosi o objęcie go ubezpieczeniem społecznym z racji
wykonywania niniejszej umowy.
Należność jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§ 3.
W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać następujące zadania:
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1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz złożoną ofertą,
2) opracowanie harmonogramu realizacji zajęć w uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
3) opracowanie programów i tematyki zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów, dla
których adresowane są zajęcia,
4) uczestnictwo w spotkaniach personelu projektu,
5) zrealizować usługi ujęte w § 1 zgodnie z zasadami obowiązującymi w projekcie
6) systematycznego prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem danego rodzaju zajęć (tj.
dziennika zajęć, listy obecności),
8) bieżącego prowadzenia kart ewidencji czasu pracy wykazujących liczbę przeprowadzonych godzin,
które dostarcza Zleceniodawcy wraz z rachunkiem,
9) opracowania i prowadzenia kart obserwacji uczniów i innej wymaganej dokumentacji dotyczącej
mierzenia rezultatów projektu, bieżącej kontroli postępów dydaktycznych uczniów z zajęć,
10) przygotowywania i sporządzania wymaganych sprawozdań z postępu w realizacji przedmiotu
zamówienia,
11) ścisłej współpracy z Zleceniodawcą.
12) sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas prowadzonych zajęć,
13) oznakowanie dokumentacji, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z
wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
14) złożenie oświadczeń o zaangażowaniu w realizacji innych projektów finansowanych
w ramach PO KL jak również innych programów NSRO oraz zatrudnieniu w instytucjach
uczestniczących w realizacji PO KL w przypadku zmian w trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca
zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zleceniodawcę.

§ 4.
1. Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w §1 innym osobom bez zgody
Zleceniodawcy.
2. Zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i w przypadku jej rozwiązania, Zleceniobiorca
zobowiązany jest do nie ujawniania i nie wykorzystywania żadnych informacji, których ujawnienie
lub wykorzystanie mogłoby narazić na szkodę istotne interesy materialne i niematerialne
Zleceniodawcy.
§ 5.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6.
1. Umowa może zostać rozwiązana przed terminem na jaki została zawarta przez każdą ze stron za 2tygodniowym okresem wypowiedzenia.
2. W przypadku przerwania realizacji Projektu z jakichkolwiek przyczyn umowa niniejsza wygasa
automatycznie.
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§ 7.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy dwa dla
Zleceniodawcy

Zleceniobiorca

….……………………………

Zleceniodawca

………………………………
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