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Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty 

 

                                dnia                2021 r. 

 
FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 
Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

ZP 5/2020 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 

57-100 Strzelin, Polska 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
1
: 

LP Nazwa(y) Wykonawców Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1  

 

 

 

 REGON NIP 

2  

 

 

 Telefon/fax www 

3  

 

 

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW /dla Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie publiczne - Pełnomocnik/ 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu  

Nr Faxu  

 e-mail  

                                                           
1

  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu,  w przypadku oferty wspólnej należy podać  nazwę i dane dotyczące wykonawcy – 

pełnomocnika (lidera) 
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 W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych oraz zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego,  my niżej 

podpisani działający w imieniu: 

- własnym** 

- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 

cywilna): 

 

              
(nazwa i adres podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

** niepotrzebne skreślić 

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części 

nr…................nazwa………...............................                                                                                                              

(Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część lub na wszystkie części 

przedmiotu zamówienia): 
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na CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE WARSZATÓW CUKIERNICZYCH  DLA 

UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE 

POLSKIM” 

 

 

za cenę  oferty brutto  ______________= 12 uczniów x _________________________________   

                                                                                                                                       (cena jednostkowa brutto  za przeprowadzenie 

kursu 

                                                             dla jednego uczestnika) 
 

Oświadczamy, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia, tj. ……………………………………. (podać 

imię i nazwisko) posiada doświadczenie w przeprowadzeniu ………………… (podać ilość) 

kursów/warsztatów cukierniczych. 

Ponadto oświadczamy, iż ilość godzin niezbędnych na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie ww. 

kursu wynosi: …………………godzin, w tym: 

◦ ilość godzin przeprowadzonego kursu dla każdego uczestnika: 16 godzin, 

◦ ilość godzin na dodatkowe czynności związane z realizacją zamówienia: ………. godzin.*** 

◦ oferujemy wykonanie części nr 1 zamówienia w terminie: od daty podpisania umowy do 

31.05. 2021 r. 

 

na CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. ”B” DLA 

UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W  LUDOWIE 

POLSKIM” 

 

 

za cenę  oferty brutto  _______= 10 uczniów x _________________________________   

                                                                                                                          (cena jednostkowa brutto  za przeprowadzenie kursu 

                                           dla jednego uczestnika) 
 

Oświadczamy, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia, tj. ……………………………………. (podać 

imię i nazwisko) posiada doświadczenie w przeprowadzeniu ………………… (podać ilość) kursów/szkoleń 

prawa jazdy kat.”B”. 

Ponadto oświadczamy, iż ilość godzin niezbędnych na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie ww. 

kursu wynosi: …………………godzin, w tym: 

◦ ilość godzin przeprowadzonego kursu dla każdego uczestnika: 60 godzin, 

◦ ilość godzin na dodatkowe czynności związane z realizacją zamówienia: ………. godzin.*** 

◦ oferujemy wykonanie części nr 2 zamówienia w terminie: od daty podpisania umowy 

do 31.05. 2021 r. 
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na CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU OGÓLNYCH ZASAD 

PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ - PODSTAW DLA NAUCZYCIELI CENTRUM 

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” 

 

 

za cenę  oferty brutto  _______= 2 nauczycieli x _________________________________   

                                                                                                                          (cena jednostkowa brutto  za przeprowadzenie kursu 

                                                 dla jednego uczestnika) 
 

Oświadczamy, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia, tj. ……………………………………. (podać 

imię i nazwisko) posiada doświadczenie w przeprowadzeniu ………………… (podać ilość) kursów/szkoleń  

rachunkowości rolnej. 

Ponadto oświadczamy, iż ilość godzin niezbędnych na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie ww. 

kursu wynosi: …………………godzin, w tym: 

◦ ilość godzin przeprowadzonego kursu dla każdego uczestnika: 20 godzin, 

◦ ilość godzin na dodatkowe czynności związane z realizacją zamówienia: ………. godzin.*** 

◦ oferujemy wykonanie części nr 3 zamówienia w terminie: od daty podpisania umowy 

do 31.05. 2021 r. 

 

na CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE 

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I SPOŁECZNYCH – TRENING UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNYCH DLA NAUCZYCIELI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I 

USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” 

 

 

za cenę  oferty brutto  _______= 12 nauczycieli x _________________________________   

                                                                                                                          (cena jednostkowa brutto  za przeprowadzenie kursu 

                                                 dla jednego uczestnika) 
 

Oświadczamy, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia, tj. ……………………………………. (podać 

imię i nazwisko) posiada doświadczenie w przeprowadzeniu ………………… (podać ilość) kursów/szkoleń  

z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych - treningu umiejętności społecznych. 

Ponadto oświadczamy, iż ilość godzin niezbędnych na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie ww. 

kursu wynosi: …………………godzin, w tym: 

◦ ilość godzin przeprowadzonego kursu dla każdego uczestnika: 16 godzin, 

◦ ilość godzin na dodatkowe czynności związane z realizacją zamówienia: ………. godzin.*** 

◦ oferujemy wykonanie części nr 4 zamówienia w terminie: od daty podpisania umowy 

do 31.05. 2021 r. 
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*** należy wskazać ilość godzin potrzebną na wykonanie dodatkowych czynności związanych z 

realizacja przedmiotowego zamówienia np. czynności administracyjne. 

Oświadczamy, że: 

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania, 

a także zdobyliśmy konieczne informacje, niezbędne do właściwego przygotowania oferty. 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu ostatecznego terminu składania 

ofert. 
Zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik do SIWZ i akceptujemy jej warunki, a także zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy, zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy. 

Jesteśmy (zaznaczyć właściwą opcję)****: 

[] Mikroprzedsiębiorstwem 

[] Małym przedsiębiorstwem 

[] Średnim przedsiębiorstwem 

[] Innym 

**** w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego 

podmiotu osobno. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

  

  

  

Na złożoną ofertę składa się               ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.
  

 

 …………….………….., dnia ………….……. r. 
            (miejscowość) 

 

 

    ………………….………………………………………..…………… 

                                                      (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do oferty 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

Ludów Polski 16 

57-100 Strzelin 

Wykonawca: 

……………………………………… 

…………..…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przeprowadzenie 

kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Ludowie Polskim” w części 

nr…………nazwa……………………………………………………., prowadzonego przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, z siedzibą Ludów Polski 

16, 57-100 Strzelin, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust.5 

pkt.5-7 ustawy Pzp. 

…………….…………., dnia ………….……. r. 

            (miejscowość) 

             

……………………………………………………………………………… 

                                                                       (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie): …………………………………………….. 

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

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

 

…………………...……., dnia …………………. r. 

                     (miejscowość) 

      

                .         

…………………………………………….……………… 

                                                   (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………

… 

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

            (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………………...……., dnia …………………. r. 

                (miejscowość) 

   

          

.…………………………………………….……………… 

                                                             (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………………...……., dnia …………………. r. 

                   (miejscowość) 

 

 

 …………………..…………………………………………….……………… 

                                                      (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do oferty 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

Ludów Polski 16 

                                                             57-100 Strzelin 

Wykonawca: 

……………………………………… 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przeprowadzenie 

kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Ludowie Polskim” w części 

nr…………nazwa……………………………………………………., prowadzonego przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, z siedzibą Ludów Polski 

16, 57-100 Strzelin, oświadczam, co następuje: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………………...……., dnia …………………. r. 
            (miejscowość) 

             

 

.…………………………………………….……………… 
                                                    (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

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

w następującym zakresie: 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

…………………...……., dnia …………………. r. 
            (miejscowość) 

 

 

…………………..…………………………………………….……………… 
                                                   (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………………...……., dnia …………………. r. 

            (miejscowość) 

 

 

…………………..…………………………………………….……………… 

                                                       (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

 

Nazwa zadania: 

„Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i 
 

Ustawicznego w Ludowie Polskim” w części 

nr……………nazwa………………………………………….. 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

 

Oświadczam, że: 

 

- nie należę do grupy kapitałowej* 

 

- należę do grupy kapitałowej* 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia                   

z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

* zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

..................., dnia ….................                      …................................................................ 
                                                                                imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 
                                                                                   osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

 

Informację o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.                                                                                                                                                                                        
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu …………………….. w Ludowie Polskim pomiędzy: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, w imieniu którego działa: 

Dyrektor – Anna Banaś 

przy kontrasygnacie Księgowej 

zwanym dalej Zamawiającym 
a ………………………, z siedzibą ........................... NIP: …………………., 

REGON: ……………………………………., 

reprezentowaną przez: …………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą zwanymi łącznie „Stronami” 

- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r, poz. 1843) zawiera się umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest .: „Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim” - uczestników projektu 

„Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres umowy obejmuje część …… 

zamówienia publicznego pn.…………………do realizacji w terminie do…………… zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze złożoną ofertą. 
2. Celem poszczególnych kursów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 

uczestników kursów odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a także podniesienie zdolności uczniów 

do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. 

3. Integralną części zamówienia jest: 

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na 

przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Ludowie Polskim w części nr……………dotyczącej ………………….z dnia 

….............. 

b) oferta wykonawcy z dnia………………………… 

* § 2 

1. Wykonawców występujących wspólnie wiąże umowa zwarta w dniu …………………., która reguluje ich 

współpracę (obowiązuje w przypadku, gdy wykonawcy będą występować wspólnie). 

2. Pełnomocnikiem do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Wykonawcy ustanowili ……………….. 

3. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

4. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości lub w 

części od wszystkich wykonawców występujących wspólnie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. 

5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, wynagrodzenie będzie płatne w częściach – 

każdemu wykonawcy, zgodnie z liczbą kursów zrealizowanych przez niego. 

§ 3 

1. Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez uczestników kursu 

odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a także jeżeli uczestnikami kursu są uczniowie podniesienie ich 

zdolności  do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. 

2. Kurs będzie realizowany w terminach i godzinach uwzględniających organizację pracy szkół, w tym 

plan zajęć, według harmonogramu ustalonego w porozumieniu z  przedstawicielem Zamawiającego oraz 

uczestnikami kursu. 

3. Kalkulacja ceny kursu obejmuje: wszystkie koszty przeprowadzenia zajęć teoretycznych i 

praktycznych przez wykładowców i instruktorów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym m.in. 

koszty niezbędnych materiałów szkoleniowych i biurowych (np. długopis, teczka, notes) wspomagających 

tematykę zajęć dla wszystkich uczestników,  koszty niezbędnych narzędzi pracy, materiałów i produktów 
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wykorzystywanych do ćwiczeń, koszty odzieży ochronnej, sprzętu jeżeli wymaga tego dany kurs, koszty 

wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu, koszty innych dokumentów, koszty egzaminów wewnętrznych i 

zewnętrznych, koszty transportu na zajęcia i egzaminy – jeżeli wymaga tego dany kurs, koszty badań 

lekarskich – jeżeli wymaga tego dany kurs, koszty ubezpieczenia uczestników kursu, etc. Wykonawca nie 

może obciążać uczestników kursów żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z realizacją danego kursu.. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad informacji i promocji, zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności 

do umieszczania na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach/certyfikatach o ukończeniu 

kursu/warsztatów oraz listach obecności - obowiązującego logotypu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego, logotypu Unii Europejskiej (z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA Europejski 

Fundusz Społeczny) oraz logotypu Fundusze Europejskie Program Regionalny, a także informacji o 

współfinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską. Oznaczenie wyżej wymienionych materiałów może 

mieć formę dowolnie wybraną przez Wykonawcę (np. naklejki, nadruki).   

5. Kurs zakończy się wydaniem stosownego zaświadczenia i  certyfikatu. Wraz z zaświadczeniem 

wykonawca musi dołączyć do niego suplement zawierający: okres trwania kursu oraz tematy i wymiar 

godzin zajęć edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem, do którego 

został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem. 

Każde/y zaświadczenie/certyfikat musi zawierać znaki unijne zgodne z Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w miejscu prowadzenia zajęć umieszczać informację, że kurs ten jest 

realizowany w ramach projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
7. Wzór opisu sal zostanie udostępniony przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć wszystkich uczestników kursu/warsztatów od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł/osobę. 

Wykonawca dostarczy kopię polisy w terminie 3 dni od rozpoczęcia zajęć w ramach kursu/warsztatów. 

9. Koszty ubezpieczenia uczestników kursu/warsztatów pokrywa Wykonawca w ramach kosztów 

ogólnych kursu/warsztatu, bez ich wyodrębniania w ofercie. 

10. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

a) wzór listy obecności uczestników kursu, 

b) wzór dziennika zajęć, 

c) kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, 

d) wzór opisu sal, w których odbywać się będą zajęcia. 

1. Zamawiający przekaże dane osobowe (listę) uczestników kursu po podpisaniu umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą. 

2. W terminie do pięciu dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

harmonogram kursu, obejmujący pełną realizację programu w rozbiciu na poszczególne dni, uwzględniając 

tematykę zajęć, ilość godzin lekcyjnych w danym dniu, godziny, w jakich zajęcia będą się odbywały oraz 

miejsce odbywania zajęć. 

3. W terminie do pięciu dni od zakończenia zajęć w ramach kursu/warsztatów Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty zgromadzone w trakcie  jego realizacji, w szczególności: listę 

obecności, dziennik zajęć, protokoły lub inne dokumenty potwierdzające wydanie i odbiór przez 

uczestników wszelkich materiałów szkoleniowych, kopie zaświadczeń/certyfikatów wydanych uczestnikom 

na potwierdzenie odbycia kursu i zdania egzaminu końcowego, potwierdzenie odbioru zaświadczeń i 

certyfikatów przez uczniów, wypełnione ankiety, zdjęcia na nośniku elektronicznym. Listy obecności oraz 

dziennik zajęć będą stanowiły podstawę stwierdzenia realizacji zamówienia. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie poprawnie 

wystawionej  faktury po zrealizowaniu kursu na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru. 

5. Po przeprowadzeniu kursu, zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez 

Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu 

odbioru z wykonania usługi jest podstawą do wystawienia faktury/rachunku za kurs/warsztaty. 

6. Wskazana liczba osób w umowie (danej części) stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja 

przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega, iż liczba osób może ulec zmniejszeniu w sytuacji, gdy do udziału w kursach/warsztatach w danej 
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części zgłosi się mniejsza liczba uczestników, jednakże nie więcej niż o 30% zamówienia. Zmiana liczby 

osób może również zostać spowodowana przypadkami losowymi, w szczególności chorobą osoby, która 

zadeklarowała udział w projekcie. 

7. Wszystkie sale w których będą odbywały się zajęcia muszę być dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

8. Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują 

pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia  ankiet ewaluacyjnych na początku i na końcu 

zajęć. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej / min. 5 zdjęć/, którą 

przekaże na zakończenie kursu na nośniku elektronicznym Zamawiającemu. 

11. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w terminie 

do pięciu dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) Pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie 

zajęć, o którym mowa w § 3 ust. 2, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem; 

2) W przypadkach odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – informowania o 

odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności; 

3) W przypadkach wymienionych w pkt. 2) niniejszego paragrafu - pisemnego przedstawienia 

propozycji zmian w harmonogramie w terminie do 2 dni od zaistnienia okoliczności, przy czym zmiana 

harmonogramu zajęć, nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy; 
4) Przekazania uczestnikom w dniu rozpoczęcia szkolenia: 

a) kserokopii harmonogramu zajęć, 

b) materiałów szkoleniowych. 

1) Niezwłocznego informowania na piśmie Zamawiającego o przypadkach nieobecności na kursie osób 

skierowanych oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, pod rygorem 

odmowy zapłaty za kurs tej/tych osoby/osób; 

2) Wydania uczestnikom kursu, którzy ukończyli kurs podstawowy, wszystkich niezbędnych 

dokumentów; 

3) Rozliczenia godzin realizowanych na kursie uwzględniającego dni, godziny oraz tematykę 

zrealizowanych zajęć; 

4) Wykorzystywania w materiałach szkoleniowych wizualizacji zgodnej z wymogami projektu 

przekazanej przez Zamawiającego (oznakowanie dokumentów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

oznakowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014-2020); 

5) Udzielania upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym 

realizację niniejszej umowy rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz udostępnianie wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych na każde ich wezwanie; 

6) Przestrzegania na każdym etapie realizacji niniejszej umowy równości szans kobiet i mężczyzn. 

§ 5 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 

....... zł brutto (słownie .................... złotych), z czego należny podatek VAT wynosi ....... zł, kwota netto 

wynosi ..... zł (słownie...... złotych). 

2. Po zakończeniu kursu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 13, 

zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany przez Strony umowy. Podpisanie bez uwag protokołu 

odbioru przez Strony umowy stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury/rachunku za kurs. 

3. Zapłata wynagrodzenia za kurs nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający zastrzega, iż warunkiem zapłaty jest posiadanie na rachunku 

bankowym środków finansowych, przeznaczonych na cele projektowe. 

4. Wykonawca po wykonaniu usługi, w oparciu o podpisany protokół, wystawi Zamawiającemu 

fakturę/rachunek na: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów 

Polski 16, 57-100 Strzelin, NIP: 914-15-65-080. 
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5. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne w ramach projektu: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie 

Strzelińskim bliżej rynku pracy II”. 
7. Wykonawca może zbyć przysługujące mu względem Zamawiającego wierzytelności z tytułu wykonania 

niniejszej umowy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 
§ 6 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów wykonania zadań 

określonych w § 3 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, licząc od dnia upływu 

terminu, za każdy dzień zwłoki – od każdego przypadku oddzielnie. 
2. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30% łącznego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy innych niż określone w ust. 1, 

zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie w tym przypadku prawo 

rozwiązania umowy. 
4. Wykonanie usługi w ilości godzin większej niż wskazana w ofercie stanowi nienależyte wykonanie 

umowy i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości kwoty odpowiadającej 16,00 zł brutto za każdą godzinę zrealizowanej usługi ponad liczbę 

godzin wskazaną w ofercie. 

5. W razie stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu umowy strony uzgadniają termin ich usunięcia. W 

przypadku braku możliwości uzgodnienia, termin usunięcia wad wskazuje Zamawiający. Za zwłokę 

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 

2% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego przez strony 

terminu usunięcia wad. 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

7. Wskazana liczba osób w umowie stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu umowy 

następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż liczba osób 

może ulec zmniejszeniu w sytuacji, gdy do udziału w kursach w danej części zgłosi się mniejsza liczba 

uczestników, jednakże nie więcej niż o 30% zamówienia. 

8. W przypadku niepodpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w terminie, o którym 

mowa w § 3 ust. 21, następuje automatyczne rozwiązanie niniejszej umowy, bez potrzeby składania 

odrębnych oświadczeń woli przez stronę w tym zakresie. W tym przypadku nie mają zastosowania 

przepisy o karach umownych, a Wykonawca nie może żądać odszkodowania z tego tytułu. 

§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać 

odszkodowania. 

2. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do 

natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 2. 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz 

efektywności 
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kursu i frekwencji uczestników, a także wglądu do prowadzonej dokumentacji. 

2. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

a) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………….. 

b) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………… 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie  

Wykonawcy/Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

§ 9 

1. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany:   
a) w zakresie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą 

spełniały wymagania określone w SIWZ, a Wykonawca ze względu na okoliczności, których nie mógł 

przewidzieć w chwili składania oferty, będzie zmuszony do zmiany tych osób – ze względu na 

przyjęte kryterium oceny oferty, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

przedstawiona osoba posiada tożsame kwalifikacje, 

b) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, jeżeli konieczność zmiany 

terminu wywołana jest przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy i przyczyny te będą miały 

bezpośredni wpływ na realizację zamówienia. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o czas, w 

którym wystąpiły utrudnienia w realizacji, pod warunkiem uzyskania zgody na przedłużenie od 

Instytucji Zarządzającej. Dodatkowo w takim przypadku Wykonawca ma obowiązek udowodnić i 

wykazać Zamawiającemu, jakie okoliczności oraz w jaki sposób spowodowały utrudnienia w 

realizacji przedmiotu umowy, 

c) w sytuacji, gdy nastąpi przekształcenie organizacyjne Wykonawcy/Zamawiającego lub zmianie 

ulegnie brzmienie nazwy Wykonawcy/Zamawiającego – spisane aneksu do umowy uwzględniającego 

dokonanie przekształcenia firmy, 

d) w sytuacji, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę postanowień umowy, wskazując okoliczności 

(niezwłocznie po ich zaistnieniu), które miały wpływ na wystąpienie powyższych sytuacji i których nie 

mógł przewidzieć w chwili składania oferty lub zawarcia umowy. 
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Powyższe zmiany 

winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy – aneks na pisemny wniosek jednej ze Stron. W 

przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży 

udokumentowanie powstałej okoliczności. 

5. Zmiany postanowień umowy dokonane z naruszeniem postanowień ust. 1, 2, 3 oraz 4 są nieważne. 
§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory powstałe w wyniku wykonania niniejszej umowy rozpozna Sąd Powszechny właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, 

a dwa Zamawiający. 
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* ma zastosowanie w przypadku Wykonawców występujących wspólnie 


