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Warunki  Zamówienia 
 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 
     Zamawiający: Gmina Stara Błotnica 
     Adres:             26-806  Stara Błotnica 
                             Stara Błotnica nr 46 
     Telefon:          048 385 77 90, 048 385 77 91         faks:  048 383 50 92 
     REGON:         670224019                                      NIP: 798-14-58-221 
 

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym                    
w siedzibie Zamawiającego, na tablicach ogłoszeń we wszystkich szkołach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Stara Błotnica oraz na stronie internetowej zmawiającego: 
http://www.starablotnica.bip.org.pl   w zakładce Zapytania ofertowe. 
 

 II. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych dla zadania „Zajęcia dodatkowe 

w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Stara Błotnica  do realizacji projektu pn.: 

„Nauka drogą ku przyszłości” 

 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  

        Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie   
        do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.                                                         
Kod  CPV –  80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego/ kod ze wspólnego Słownika 
Zamówień 

 
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego 

oraz jego załącznikami, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi 
systemu oświaty i kształcenia. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych na terenie Gminy Stara Błotnica,  podzielonych na 25 części (zadań):                                                          

 
Część nr 1. Dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu       
w Szkole Podstawowej w  Kaszowie (umowa zlecenia 30 h); w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. –          
18 godz. Praca z dziećmi w jednej grupie. 
 
Część nr 2. Dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu       
w Szkole Podstawowej w Starych Sieklukach (umowa zlecenie 30 h); w 2013 r. – 12 godz.,                 
w 2014 r. –  18 godz. Praca z dziećmi w jednej grupie. 
 

Część nr 3. Dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu       
w Szkole Podstawowej w Starym Goździe (umowa zlecenie 60 h); - zajęcia odbywać się będą w      
2 odrębnych grupach; 
Grupa I. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.   
Grupa II. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.   
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Część nr 4. Dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu         
w Szkole Podstawowej w Starej Błotnicy (umowa zlecenie 30 h); w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. –    
18 godz. 
 
Część nr 5. Dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi  trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Starej Błotnicy (umowa zlecenie 30 h);        
w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz. 
 
Cześć nr 6. Dodatkowe zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy    w Szkole 
Podstawowej w Kaszowie (umowa zlecenie 30 h); w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. –  18 godz. 
 

Część nr 7. Dodatkowe zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole 
Podstawowej w Starej Błotnicy (umowa zlecenie 60 h); - zajęcia odbywać się będą w 2 odrębnych 
grupach;       
Grupa I. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.   
Grupa II. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.   

 
Część nr 8. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Starych Sieklukach (umowa zlecenie –    
30 godz.);   
Grupa I. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  
 

Część nr 9. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Starych Sieklukach (umowa zlecenie –    
30 godz.);  
Grupa II. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  
 

Część nr 10. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu  nauk 
matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Starym Goździe (umowa zlecenie – 60 h); 
- zajęcia odbywać się będą w 2 odrębnych grupach;  
Grupa I. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  
Grupa II. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  
 

Część nr 11. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Starej Błotnicy (umowa zlecenie – 30 h); -  
Grupa I. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  
 
Część nr 12. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Starej Błotnicy (umowa zlecenie – 30 h);  
Grupa II. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  

 
Część nr 13. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu nauk 
technicznych w Szkole Podstawowej w Kaszowie (umowa zlecenie – 30 h); w 2013 r. – 12 godz.,       
w 2014 r. – 18 godz. 
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Część nr 14. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu nauk 
technicznych w Szkole Podstawowej w Starej Błotnicy (umowa zlecenie – 30 h); w 2013 r. – 12 
godz., w 2014 r. – 18 godz. 
 

Część nr 15. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu j. angielskiego    
w Szkole Podstawowej w Starych Sieklukach (umowa zlecenie – 60h); - zajęcia odbywać się będą                      
w 2 odrębnych  grupach;  
Grupa I. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  
Grupa II. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  

 
Część nr 16. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu j. angielskiego    
w Szkole Podstawowej w Starym Goździe (umowa zlecenie – 30 h);  
Grupa I. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  
 
Część nr 17. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu j. angielskiego    
w Szkole Podstawowej w Starym Goździe (umowa zlecenie –30 h);  
Grupa II. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  

 
Część nr 18. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu j. angielskiego     
w Szkole Podstawowej w Starej Błotnicy (umowa zlecenie – 30 h); w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 
18 godz. 
 

Część nr 19. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów pod względem 
artystycznym w Szkole Podstawowej w Kaszowie (umowa zlecenie – 30 h);  
Grupa I. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  

 
Część nr 20. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów pod względem 
artystycznym w Szkole Podstawowej w Kaszowie (umowa zlecenie – 30 h);  
Grupa II. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  
 

Część nr 21. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów pod względem 
artystycznym w Szkole Podstawowej w Starych Sieklukach (umowa zlecenie – 30 h); w 2013 r. –   
12 godz., w 2014 r. – 18 godz. 
 

Część nr 22. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów pod względem 
artystycznym w Szkole Podstawowej w Starym Goździe (umowa zlecenie – 30 h);  
Grupa I. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz. 

 
Część nr 23. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów pod względem 
artystycznym w Szkole Podstawowej w Starym Goździe (umowa zlecenie – 30 h);  
Grupa II. w 2013 r. – 12 godz., w 2014 r. – 18 godz.  
 

Część nr 24. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów pod względem 
informatycznym w Szkole Podstawowej w Kaszowie (umowa zlecenie – 30 h); w 2013 r. – 12 godz., 
w 2014 r. – 18 godz. 
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Część nr 25. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów pod względem sportowym 
w Szkole Podstawowej w Kaszowie  (umowa zlecenie – 30 h); w 2013 r. – 12 godz.,        w 2014 r. – 
18 godz.    
 
Uwaga:  
Jedna godzina zajęć jest rozumiana jako 45 minut (godzina lekcyjna), z wyjątkiem zajęć  
z logopedii, gdzie jedna godzina zajęć jest rozumiana jako 60 minut.  
 
III. Wymagania i obowiązki dotyczące Wykonawców w częściach  nr 1-25 zamówienia:  
 

1. Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące  
wykształcenia: kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć zgodnie z Rozporządzeniem  
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji  
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić  
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. z 2009 r.,  Nr 50,  poz. 400 z późn. zm.):  
 
a) wykonawca zadania  nr 1, 2, 3,  4, 5, 10  musi posiadać wykształcenie wyższe  z zakresu 
edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego(zintegrowanego)  i  co najmniej 12-
miesięczne doświadczenie w zawodzie nauczyciela,  
 
b) wykonawca zadania nr 6, 7  zamówienia musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie  
w zakresie pedagogika ogólna oraz  studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz posiadać 
12- miesięczne doświadczenie w zawodzie nauczyciela.  
 
c) wykonawca zadania  nr  8, 9, 11,12, 19, 20, 21, 22 i 23   zamówienia musi posiadać 
wykształcenie wyższe magisterskie  z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania 
początkowego(zintegrowanego) oraz posiadać co najmniej 12-miesięczne doświadczenie      
w zawodzie nauczyciela.  
 
d) wykonawca zadania  nr 13 i 14  zamówienia musi posiadać wykształcenie wyższe 
magisterskie oraz posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć techniki  i  wykazać co 
najmniej 12-miesięczne doświadczenie w zawodzie nauczyciela.  
 
e) wykonawca zadania  nr 15, 16, 17 i 18  zamówienia musi posiadać  wykształcenie wyższe 
magisterskie lub licencjackie w zakresie nauczania języka angielskiego z przygotowaniem 
pedagogicznym i wykazać co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w zawodzie 
nauczyciela.  
 
g)  wykonawca zadania  nr 24  zamówienia musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie 
oraz  posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć informatyki  w szkołach podstawowych       
i wykazać co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w zawodzie nauczyciela.  
 
h) wykonawca zadania  nr 25  zamówienia musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie 
oraz posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i wykazać co 
najmniej 12-miesięczne doświadczenie w zawodzie nauczyciela. 
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2. Jedna osoba może prowadzić zajęcia dodatkowe w maksymalnie dwóch grupach 
osobowych,  z wyłączeniem zajęć logopedycznych 

 
3. Zamawiający wymaga, aby prowadzenie zajęć w ramach projektu odbywało się  

            na terenie danej szkoły, której dotyczą zadania, w czasie uzgodnionym z dyrektorem   
            szkoły. Godziny prowadzenia zajęć będą dostosowane w ten sposób aby, był możliwy  
            przywóz i odwóz dzieci na zajęcia dodatkowe.  
 

4. Opracowanie przed datą  zawarcia umowy o udzielenie zamówienia  planu pracy zajęć 
pozalekcyjnych (obejmującego harmonogram oraz zakres zadania) i przedstawienie do 
akceptacji dyrektorowi szkoły. Program zajęć musi być dostosowany do potrzeb           
i możliwości uczniów klas I-III szkół podstawowych, procedury osiągania celów 
(metody, formy, środki dydaktyczne) oraz określać przewidywane osiągnięcia 
(oczekiwane efekty) i sposób ewaluacji efektów realizacji zajęć, 

 
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem pracy w terminie 

od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014 roku. zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia.  

 
6. Dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w dzienniku zajęć.  

 
7. Promocja i ewaluacja projektu -informowanie o współfinansowaniu projektu ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
8. Przeprowadzenie ewaluacji zajęć.  

 
9. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.  

 
10. Przestrzeganie regulaminu obowiązującego w pracowni, w której prowadzi zajęcia,  

 
11. Stosowanie odpowiednich norm, metod i środków dydaktycznych do prowadzenia 

zajęć  
 

12. Bieżące informowanie dyrektora szkoły o problemach mogących mieć wpływ na 
terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu umowy.  

 
13. Prowadzić ewidencję godzin pracy. 

 
14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zajęcia systematycznie i cyklicznie to 

znaczy zajęcia muszą być rozplanowane w poszczególnych miesiącach w okresie 
trwania projektu (od października 2013 r. do końca czerwca 2014 r.).Liczba godzin 
przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w poszczególnych tygodniach danego 
miesiąca powinna być również w miarę możliwości wykonywana proporcjonalnie. 
Liczba godzin pozalekcyjnych w ciągu jednego miesiąca nie może wynieść więcej    
niż 6 godz. 
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IV.  Termin wykonania zamówienia.   

       Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy  do 30 czerwca  2014 r.   
 
V. Opis sposobu przygotowania oferty  
 Wymagania podstawowe.  
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną(e)  część(i)  zadania.   
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania kilku wariantów oferty przez jednego 
Oferenta. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszych warunkach.  
3) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Oferty. Do oferty należy dołączyć:        
- kserokopie  wymaganych uprawnień do prowadzenia zajęć zgodnie ze złożoną ofertą,           
- dokument potwierdzający wymagane doświadczenia w zawodzie nauczyciela ( kserokopia 
świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu). 
4) Formularz Ofertowy należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik  do  
zapytania ofertowego, 
5) Oferta  musi być podpisana przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.  
a) stosowne Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy oferta i/lub inne 
dokumenty podpisane są  przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy,  
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
dokument/dokumenty ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia,   
6) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w 
formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. Treść pełnomocnictwa powinna 
wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania 
oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń  
woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp.  
7) kserokopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 
 
VI. Miejsce i termin złożenia oferty.  
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego          
w Urzędzie Gminy Stara Błotnica, Stara Błotnica 46, pok. nr 15 w nieprzekraczalnym 
terminie do 09.10.2013 r. r. do godz. 12:00  
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, 
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie i opisać następująco:  
Oferta na: usługi  edukacyjne  w ramach zadania:„Zaj ęcia dodatkowe realizowane                 
w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Stara Błotnica” na potrzeby realizacji 
projektu pn.: „Nauka drog ą ku przyszłości ” 
Część nr   …….. (wybrać odpowiednio)  
Nie otwierać przed dniem 09.10.2013  r. godz. 12:15  
 
VII.  Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.  
Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 października 2013 r. o godz. 12:15  
w Urzędzie Gminy Stara Błotnica – Sala konferencyjna.  
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VIII. Kryteria oceny ofert.  
1. Kryteria oceny ofert:  
cena – 100 %.  
 
XIX. Informacje dotyczące umowy.  
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;  
2. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone 
przez Zamawiającego -termin i miejsce zawarcia umowy  
3. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej,  
4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej,  
5. Zmiana i uzupełnienie umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:  
a) W przypadku wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń 
obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie 
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.), 
b) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

   w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 

c) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących  
przypadkach:  
-zmiana stawki urzędowej podatku VAT,  
-rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji  
przedmiotu umowy o wartość niewykonanych usług,  
 
XX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
W każdej części zapytania wybrany zostanie Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą 
ofertę cenową. W przypadku kiedy kilku Oferentów złoży ofertę na taką samą cenę, zostaną    
z tymi Oferentami podjęte negocjacje w celu ustalenia korzystniejszej oferty cenowej.           
W sytuacji kiedy podjęte negocjacje nie przyniosą efektu, zostanie wybrany ten Oferent, 
którego oferta wpłynęła najwcześniej (data i godzina wpływu). O wyniku postępowania 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną  lub pisemną wszystkie podmioty, 
które przesłały oferty w ustalonym terminie. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert. 
 
XXI. Dokumenty ofertowe stanowią załączniki do niniejszego zapytania. 
1. Formularz Ofertowy – Załącznik do zapytania ofertowego.  
2. Projekt umowy   
 
 
 


