
 

Projekt „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR 
W Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

       Gołotczyzna, 20.09.2017 

Nr: 1/2017/RPO 

Zapytanie dotyczące usługi w zakresie zatrudnienia nauczycieli zajęć dodatkowych z j. rosyjskiego, śpiewu, 

fotografii, informatyki oraz z psychologiem w ZS CKR w Gołotczyźnie w ramach projektu „Mam zawód – mam 

pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na 

rynku pracy”  

 

realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” 
Działania 10.1Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 

Procedura prowadzona zgodnie zWytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na 

lata 2014-2020  

 

Informacje ogólne 

Zamawiający:  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie 
ul. Ciechanowska 18b 
06-430 Sońsk 
 

Data publikacji:  20.09.2017 

Termin składania oferty: 28.09.2017 

W związku z realizacją projektu „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych 

uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy” przez ZS CKR w Gołotczyźniew ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie 

oferty dotyczącej świadczenia usługi w zakresie zatrudnienia nauczycieli zajęć dodatkowych z j. rosyjskiego, śpiewu, 

fotografii, informatyki oraz z psychologiem. 

 

Tryb udzielenia zamówienia  

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto lecz poniżej 30 tys EURO prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579),  zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

Zamawiający tj. ZS CKR w Gołotczyźnie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie 

jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bratne.republika.pl oraz na stronie 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego 

postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 

MazowieckiegoRegionalnego Programu Operacyjnego - Poddziałanie 10.1.1 

 

 

 

 

 

 

http://www.bratne.republika.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Opis przedmiotu zamówienia publicznego  

 

Nazwa zamówienia: 

 

Zapytanie dotyczące usługi w zakresie zatrudnienia nauczycieli zajęć dodatkowych z j. rosyjskiego, śpiewu, fotografii, 

informatyki oraz z psychologiem w ZS CKR w Gołotczyźnie w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę. 

Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku 

pracy”  

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 80200000-6 

Usługi szkolnictwa średniego.  

Informacja wspólna dla poszczególnych zadań:  
Termin realizacji zajęć: wrzesień 2017 do czerwiec 2018. 
Miejsce realizacji zajęć: ZS CKR w Gołotczyźnie na terenie gminy Sońsk. Szkoła średnia – uczniowie z klas I – IV liceum 
i technikum. 
Każde z zajęć będzie prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów. 
Do zadań nauczyciela będzie należeć: 

1. Dojazd do miejsca szkolenia teren Gminy Sońsk do Szkoły,  

2. Przeprowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego programem.  

3. Opracowanie programu zajęć i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

4. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć i kart czasu pracy na podstawie, którego będzie dokonywana 

wypłata należnego wynagrodzenia, 

5. Raportowanie do Zamawiającego o nieobecnościach i przebiegu zajęć. 

Obowiązki nauczyciela : prowadzenie zajęć. W przypadku wystąpienia trudności w uczeniu dzieci opracowanie 
systemu przyswajania wiedzy i uzupełnienia braków. Pełną dokumentację w zakresie prowadzonego zajęćnauczyciel 
będzie przekazać Zamawiającemu do dokumentacji szkolenia. 
 
Zadanie 1 
Zatrudnienie nauczyciela z języka rosyjskiego 
 
Liczba grup zajęciowych -1 grupa  
Liczebność grup: 9 uczniów 
Czas prowadzenia poszczególnych zajęć: 2 razy w tygodniu w grupie  
Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina lekcyjna 
Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 18 (w ciągu 1 dnia max 2godziny 
zajęć)  
Typ zajęć – zajęcia dodatkowe, przygotowujące do Matury. 
 
 
Planowana liczba godzin w do zrealizowania w grupie do czerwca 2018r. : 90 godzin lekcyjnych  
Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert) – opisane poniżej 
Do zadań wykonawcy będzie należało:  
1. Opracowanie oraz przekazanie praw autorskich programu zajęć z j. rosyjskiego (zajęcia dodatkowe przygotowujące 
do matury):  
Głównym celem edukacyjnym będzie rozwinięcie kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej ucznia na poziomie 
podstawowym. Cele: 

 indywidualizacja procesu kształcenia ( uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ) 
 rozwijanie umiejętności językowych ucznia 
 rozwijanie intelektualnego rozwoju ucznia oraz jego sfery emocjonalnej i motywacyjnej 
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 sprawność rozumienia ze słuchu 
 sprawność rozumienia tekstu czytanego 
 sprawność mówienia  
 sprawność pisania  
 integracja sprawności językowych 
 rozwijanie kompetencji interkulturowych 

2.Wykonawca będzie prowadzić zajęcia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. wg. ustalonego harmonogramu.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dzieci w trakcie prowadzenia zajęć. Ponadto jest zobowiązany do 
tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń i 
stymulowania rozwoju dziecka.  
4. Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy merytorycznej i 
metodycznej.  
5. Stosowanie się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminów obowiązujących w placówce.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony uzyskanych danych osobowych uczestników kursu zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922)  
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i systematycznego uzupełniania, w każdej grupie dziennika zajęć, 
uwzględniającego listy obecności dzieci oraz program zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 
dziennika zajęć na każde wezwanie Zamawiającego. 
8. Wykonawca umożliwi dostęp do dokumentacji dotyczącej zajęć Zamawiającemu oraz Instytucjom upoważnionym 
przez Instytucję Pośredniczącą (IP). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizytacji zajęć. 

 
Zadanie 2 
Zatrudnienie nauczyciela ze śpiewu (zajęcia wokalne) 
 
Liczba grup zajęciowych -1 grupa 
Liczebność grup: 9 uczniów 
Czas prowadzenia poszczególnych zajęć: 2 razy w tygodniu w 1 grupie  
Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina zegarowa 
Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 18 (w ciągu 1 dnia max 2godziny 
zajęć), lub soboty 
Typ zajęć – zajęcia dodatkowe, koło zainteresowań 
 
Planowana liczba godzin w do zrealizowania do czerwca 2018r. : 150 godzin zegarowych 
Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert) – opisane poniżej 
Do zadań wykonawcy będzie należało:  
1. Opracowanie oraz przekazanie praw autorskich programu zajęć:  
Cele: 
-Kształtowanie zainteresowań i gustów muzycznych. 
-Umożliwienie uczniom przeżycia różnorodnych doświadczeń muzycznych. 
-Ukazanie różnorodności i bogactwa świata pieśni i piosenki. 
-Ukazanie rożnych funkcji muzyki: estetycznej, poznawczej, emocjonalnej, religijnej, rozrywkowej. 
-Ukazanie śpiewu jako wartościowej, w sensie poznawczym i wychowawczym, formy spędzania wolnego czasu. 
-Kształtowanie upodobań i zamiłowań muzycznych. 
-Kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim. 
-Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności wokalne. 
-Kształcenie właściwych i pożądanych nawyków w czasie śpiewu. 
-Kształcenie dykcji i barwy głosu. 
2.Wykonawca będzie prowadzić zajęcia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. wg. ustalonego harmonogramu.  
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dzieci w trakcie prowadzenia zajęć. Ponadto jest zobowiązany do 
tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń i 
stymulowania rozwoju dziecka.  
4. Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy merytorycznej i 
metodycznej.  
5. Stosowanie się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminów obowiązujących w placówce.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony uzyskanych danych osobowych uczestników kursu zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)  
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i systematycznego uzupełniania, w każdej grupie dziennika zajęć, 
uwzględniającego listy obecności dzieci oraz program zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 
dziennika zajęć na każde wezwanie Zamawiającego. 
8. Wykonawca umożliwi dostęp do dokumentacji dotyczącej zajęć Zamawiającemu oraz Instytucjom upoważnionym 
przez Instytucję Pośredniczącą (IP). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizytacji zajęć. 
 

Zadanie 3 
Zatrudnienie nauczyciela ze fotografii 
 
Liczba grup zajęciowych -1 grupa  
Liczebność grup: 7 uczniów 
Czas prowadzenia poszczególnych zajęć: 2 razy w tygodniu w 1 grupie  
Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina zegarowa 
Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 18 (w ciągu 1 dnia max 2godziny 
zajęć), lub soboty 
Typ zajęć – zajęcia dodatkowe, koło zainteresowań 
 
Planowana liczba godzin w do zrealizowania do czerwca 2018r. : 70 godzin zegarowych 
Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert) – opisane poniżej 
Do zadań wykonawcy będzie należało:  
1. Opracowanie oraz przekazanie praw autorskich programu zajęć:  
Cel główny – rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania 
Cele: 
- nabycie informacji i wiedzy z zakresu teorii fotografii 
- poznanie historii fotografii 
- rozbudzanie zainteresowań pięknem przyrody 
- zajęcia plenerowe z warsztatem fotograficznym 
- umiejętność organizacji wystaw, gazetki szkolonej 
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej 
2.Wykonawca będzie prowadzić zajęcia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. wg. ustalonego harmonogramu.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dzieci w trakcie prowadzenia zajęć. Ponadto jest zobowiązany do 
tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń i 
stymulowania rozwoju dziecka.  
4. Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy merytorycznej i 
metodycznej.  
5. Stosowanie się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminów obowiązujących w placówce.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony uzyskanych danych osobowych uczestników kursu zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r.  poz. 922)  
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i systematycznego uzupełniania, w każdej grupie dziennika zajęć, 
uwzględniającego listy obecności dzieci oraz program zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 
dziennika zajęć na każde wezwanie Zamawiającego. 
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8. Wykonawca umożliwi dostęp do dokumentacji dotyczącej zajęć Zamawiającemu oraz Instytucjom upoważnionym 
przez Instytucję Pośredniczącą (IP). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizytacji zajęć. 
 

 
Zadanie 4 
Zatrudnienie (nauczyciela) psychologa do warsztatów grupowych dla uczniów 
 
Liczba grup zajęciowych -8 grup  
Liczebność grup: 13/14 uczniów 
Czas prowadzenia poszczególnych zajęć: raz w tygodniu w 1 grupie  
Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina zegarowa 
Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 18 (w ciągu 1 dnia max 2godziny 
zajęć), lub soboty 
Typ zajęć – zajęcia dodatkowe 
 
Planowana liczba godzin w do zrealizowania do czerwca 2018r. : 160 godzin zegarowych (20 na grupę) 
Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert) – opisane poniżej 
Do zadań wykonawcy będzie należało:  
1. Opracowanie oraz przekazanie praw autorskich programu zajęć. 
Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego uczniów, umożliwienie lepszego 
poznania siebie oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych. 
 Cele: 
- wspomaganie rozwoju samokontroli, 
- wdrażanie do kontrolowania emocji, 
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami, 
- eliminowanie napięć emocjonalnych oraz negatywnych sądów poznawczych. 
 - wspomaganie rozwoju społecznego, 
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów, 
- kształtowanie umiejętności pokonywania trudności w kontaktach interpersonalnych i rodzących się w ich 
następstwie negatywnych emocji, 
-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz prospołecznych, 
 -wspomaganie rozwoju emocjonalnego, 
- kształtowanie uważnego słuchania drugiej osoby oraz zdolności dłuższego skupiania uwagi na wykonywanych 
czynnościach, 
- kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, wzmacnianie poczucia własnej wartości, 
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i wyrażania uczuć, 
- uczenie konstruktywnego myślenia (zmianę sądów poznawczych). 
2.Wykonawca będzie prowadzić zajęcia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. wg. ustalonego harmonogramu.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dzieci w trakcie prowadzenia zajęć. Ponadto jest zobowiązany do 
tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń i 
stymulowania rozwoju dziecka.  
4. Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy merytorycznej i 
metodycznej.  
5. Stosowanie się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminów obowiązujących w placówce.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony uzyskanych danych osobowych uczestników kursu zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)  
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i systematycznego uzupełniania, w każdej grupie dziennika zajęć, 
uwzględniającego listy obecności dzieci oraz program zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 
dziennika zajęć na każde wezwanie Zamawiającego. 
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8. Wykonawca umożliwi dostęp do dokumentacji dotyczącej zajęć Zamawiającemu oraz Instytucjom upoważnionym 
przez Instytucję Pośredniczącą (IP). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizytacji zajęć. 
 

 
 
Zadanie 5 
Zatrudnienie nauczyciela do dodatkowych zajęć z informatyki dla uczniów 
 
Liczba grup zajęciowych -10 grup  
Liczebność grup: 9 uczniów 
Czas prowadzenia poszczególnych zajęć:2 razy w tygodniu w 1 grupie  
Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina lekcyjna 
Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 18 (w ciągu 1 dnia max 2godziny 
zajęć), lub soboty 
Typ zajęć – zajęcia dodatkowe, koło zainteresowań 
 
Planowana liczba godzin w do zrealizowania do czerwca 2018r. : 700 godzin (70 h na grupę) 
Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert) - opisane poniżej 
Do zadań wykonawcy będzie należało:  
1. Opracowanie oraz przekazanie praw autorskich programu zajęć. 
Cele: 
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym oraz poruszania się w środowisku 
programistycznym, 
- Przygotowanie do korzystania ze środków techniki informacyjnej, 
- Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem informatycznym, 
- Rozwijanie zainteresowań informatycznych i technicznych oraz wdrażanie do świadomego korzystania z 
najnowszych zdobyczy techniki, 
- Wskazywanie użyteczności komputera w nauce, pracy i zabawie, 
- Rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz samokształcenia, 
- Przyswojenie podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z komputerów i sieci, 
 -Doskonalenie umiejętności poruszania się w środowisku internetowym 
2.Wykonawca będzie prowadzić zajęcia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. wg. ustalonego harmonogramu.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dzieci w trakcie prowadzenia zajęć. Ponadto jest zobowiązany do 
tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń i 
stymulowania rozwoju dziecka.  
4. Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy merytorycznej i 
metodycznej.  
5. Stosowanie się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminów obowiązujących w placówce.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony uzyskanych danych osobowych uczestników kursu zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)  
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i systematycznego uzupełniania, w każdej grupie dziennika zajęć, 
uwzględniającego listy obecności dzieci oraz program zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 
dziennika zajęć na każde wezwanie Zamawiającego. 
8. Wykonawca umożliwi dostęp do dokumentacji dotyczącej zajęć Zamawiającemu oraz Instytucjom upoważnionym 
przez Instytucję Pośredniczącą (IP). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizytacji zajęć. 
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Zadanie 6 
Zatrudnienie nauczyciela do dodatkowych zajęć z informatyki dla nauczycieli 
 
Liczba grup zajęciowych -6 grup  
Liczebność grup: 9 dorosłych nauczycieli 
Czas prowadzenia poszczególnych zajęć: 2 razy w tygodniu w 1 grupie  
Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina zegarowa 
Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 18 (w ciągu 1 dnia max 2godziny 
zajęć), lub soboty 
Typ zajęć – zajęcia dodatkowe, rozwijanie umiejętności 
 
Planowana liczba godzin w do zrealizowania do czerwca 2018r. : 480 godzin (40 h na grupę) 
Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert) – opisane poniżej 
Do zadań wykonawcy będzie należało:  
1. Opracowanie oraz przekazanie praw autorskich programu zajęć. 
Cele: 
- podniesienie kompetencji nauczania i przekazywania wiedzy 
- wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce 
- wykorzystanie platformy moodle 
- wykorzystanie e-dziennika 
- przekazywanie technologicznej wiedzy w sposób zrozumiały dla ucznia  
- nowoczesna wiedza 
2.Wykonawca będzie prowadzić zajęcia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. wg. ustalonego harmonogramu.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dzieci w trakcie prowadzenia zajęć. Ponadto jest zobowiązany do 
tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń i 
stymulowania rozwoju dziecka.  
4. Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy merytorycznej i 
metodycznej.  
5. Stosowanie się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminów obowiązujących w placówce.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony uzyskanych danych osobowych uczestników kursu zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)  
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i systematycznego uzupełniania, w każdej grupie dziennika zajęć, 
uwzględniającego listy obecności dzieci oraz program zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 
dziennika zajęć na każde wezwanie Zamawiającego. 
8. Wykonawca umożliwi dostęp do dokumentacji dotyczącej zajęć Zamawiającemu oraz Instytucjom upoważnionym 
przez Instytucję Pośredniczącą (IP). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizytacji zajęć. 
 
 
Zamawiający może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań, z zastrzeżeniem, że do każdego zadania Wykonawca 
powinien wykazać inną osobą. 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania  

 

Wykonawca zostanie wykluczony z rozpoznania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym  a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
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 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa oświadczenie stanowiące 

Załącznik nr 1 do zaproszenia. 

Osoba realizująca przedmiot zamówienia (nauczyciel) musi posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie 
do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. nauczyciel wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne 
wymagania:  

 za spełnienie warunku zamawiający uzna, jeżeli Oferent złoży oświadczenie ( zamawiający zastrzega sobie 
prawo do weryfikacji danych dokumentów (np. umów, zaświadczeń, podziękowań, listów referencyjnych 
itp.).  

 Wykształcenie wyższe (opis poniżej)  
Na potwierdzenie warunku wykonawca dołączy do oferty kserokopię potwierdzoną z zgodność z oryginałem 
dyplomu oraz CV.  

W związku z powyższym Wykonawca musi się wykazać, iż dysponuje m.in.  
Zadanie 1 – min. 1 osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka rosyjskiego w  
technikach, zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575) oraz minimum roczne 
doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel j. rosyjskiego;  
Zadanie 2 – min. 1 osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w 
pracy jako nauczyciel/trener śpiewu/zajęć muzycznych; 
Zadanie 3 – min. 1 osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz minimum roczne doświadczenie zawodowe 
w pracy jako nauczyciel/trener sztuki fotografowania; 
Zadanie 4 – min. 1 osoba, posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa lub nauczyciela 
pedagoga w technikach, branżowych szkołach I stopnia zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI 
NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 
2017r. poz. 1575). oraz minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel psycholog lub nauczyciel 
pedagog. 
Zadanie 5 – min. 1 osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela informatyki w  technikach, 
branżowych szkołach I stopnia, zgodne z rozporządzeniem  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 
r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575). oraz min. roczne 
doświadczenie zawodowe w pracy jako Nauczyciel/szkoleniowiec informatyki. 
Zadanie 6  – min. 1 osoba, posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela informatyki w  technikach, 
branżowych szkołach I stopnia, zgodne z rozporządzeniem  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 
r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575) LUB, która ukończyła 
minimum studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) informatyka  lub na 
kierunku, którego efekty kształcenia, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści kursu „Nowoczesnej wiedzy i 
metodyki dla nauczycieli” i kursu „Wykorzystanie platformy moodle w nauczaniu”  oraz minimum roczne 
doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel/szkoleniowiec/trener informatyki. 
Pożądane:  

 Wykazać doświadczenie minimum 1 rok w zakresie prowadzonych zajęć zgodnie z zadaniem w ramach 
którego Wykonawca ubiega się o realizację 

Udokumentowane uprawnienia pedagogiczne. Na potwierdzenie warunku wykonawca dołączy do oferty kserokopię 

potwierdzoną z zgodność z oryginałem dyplomu oraz CV. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i 

oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.  

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona biorąc pod uwagę 

złożone dokumenty i oświadczenia 
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Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i 

oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.  

Warunki wykluczające z udziału w rozpoznaniu 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach niespełnienia opisanych 
warunków. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w 

postępowaniu. 

a) Formularz oferty w załączniku nr 1 Formularz oferty. 

b) Oświadczenie wykładowcy o doświadczeniu - załącznik nr 2. 

 

 

Kryteria oceny oferty Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych  do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty 

 
Zamawiający określił dwa kryteria oceny ofert składanych na stanowisko wykładowcy: cenę, doświadczenie 
zawodowe 

 Cena: 80% max. 80 pkt.  
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin) z ceną podaną w 
ofercie rozpatrywanej (Cor), tj: 

C = Cmin. / Cor. x 80% 
W ramach niniejszego kryterium Oferent może uzyskać maksymalnie 80 punktów.  
 

 Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wykładowcy: 20% max. 20pkt.  
Kryterium Doświadczenie i kwalifikacje (Dik)oceniane będzie zgodnie z poniższy specyfikacją: 

1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć zgodnie z zadaniem na które Wykonawca złoży ofertę minimum 2 lata 
– 10 punktów. 

2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć zgodnie z zadaniem na które Wykonawca złoży ofertę minimum 3 lata 
– 15 punktów 

3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć zgodnie z zadaniem na które Wykonawca złoży ofertę minimum 4 lata 
– 20 punktów 

4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć zgodne z zadaniem na które Wykonawca złoży ofertę poniżej 2 lat – 0 
punktów 

 

Doświadczenie i kwalifikacje będą oceniane na podstawie dołączonych do oferty dokumentów, które pozwolą na 
weryfikację posiadania odpowiedniego doświadczenia (życiorys zawodowy oraz kopii referencji/umów/protokołów 
itp.). Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych 
informacji, zgodnych z prawdą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania oryginalności przedłożonych 
dokumentów. W ramach niniejszego kryterium Oferent może uzyskać maksymalnie 20 punktów.  
1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się 
z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków Zamówienia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
4. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w niniejszym 
zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku wykonawców spośród tych, którzy uzyskali największą ilość 
punktów podczas oceny ofert. Wykonawcy deklarują gotowość do realizacji wskazanych liczy godzin w terminach 
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uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.  Zamawiający wybierze co najmniej dwóch nauczyciel w każdym 
zadaniu. 
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na Zamawiający 
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym 
zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę. 
 

Udział podwykonawców: Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.  
 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bądź podjęcia negocjacji w 
przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi. 
 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty  

 

Cena 80% + doświadczenie 20% = 100%  

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 punktów, 

gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.  

Punty za kryterium doświadczenie zgodnie przedłożonymi dokumentami 10, 15,20 lub 0 punktów.  

 

 

Termin składania ofert Sposób przygotowania i złożenia oferty  

 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

2. Oferta musi zawierać:  

• Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego  

• Doświadczenie wykładowcy – zgodnie z załącznikiem nr 2  

• Życiorys zawodowy wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie – 
podpisane przez nauczyciela, 

• odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 

do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych 

załączonych do oferty dokumentów). 

3. Podpisaną ofertę wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do Biuro Projektu – Budynek Szkoły ZS CKR w 
Gołotczyźnie ul. Ciechanowska 18B, 06-430 Sońsk lub listem poleconym/kurierem do dnia 28.09.2017 r. do 

godziny 16.00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla 
pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.  

4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.  

5. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: l.danielak@e-bratne.pl 

6. Realizacja zamówienia powinna rozpocząć się w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Planowany 
termin rozpoczęcia zajęć – październik 2017 roku.  Planowany termin zakończenia zajęć 30.06.2018.  

7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej 
propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 
9. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi  

w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać 
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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10. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę.  

11. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie zawierającej  oznaczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. W 
przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

Określenie warunków zmian umowy  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a. zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie lub zakończenie usługi 

b. zmiany spowodowane: 

- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,  

- zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, 

- zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację 

umowy - zmianami formalno-organizacyjnymi. 

Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, 

a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy 

jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.  

Zgodnie z pkt 15 Rozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na 

lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu 

zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z 

Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku 

nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.  

Nazwa i adres Wykonawcy 

(ewentualnie pieczęć) 

 

Biuro Projektu 

Budynek ZS CKR w Gołotczyźnie 

ul. Ciechanowska 18b 

06-430 Sońsk 

     Oferta na: 

„usługi w zakresie zatrudnienia nauczycieli zajęć dodatkowych z j. rosyjskiego, śpiewu, 

fotografii, informatyki oraz z psychologiem w ZS CKR w Gołotczyźnie w ramach projektu 

„Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów 

ZSCKR w Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy” 

 

          Nie otwierać do dnia 28.09.2017r. 



 

Projekt „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR 
W Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Postanowienia dodatkowe i końcowe  

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia.  

2. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez 
Wykonawcę.  

3. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury.  

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z 
przygotowaniem i złożeniem oferty.  

5. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów 

ZSCKR w Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy”” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

6. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów 

realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie Zamawiającemu i innym uposażonym instytucjom 

wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

8. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.  

9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:  

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

2. Załącznik nr 2 – Doświadczenie wykładowcy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR 
W Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy  

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

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

............................................................  
(Nazwa i adres Wykonawcy)  
REGON ...............................................  
NIP........................................................  
tel./fax ……………………..…………… 
e-mail ………………………..…….……... 

Zamawiający:  
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie 
Adres do korespondencji:  
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie 
ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 
opisanego w ogłoszonym zapytaniu, za wynagrodzeniem w wysokości:   
 
Oferta  
 

 
Przedmiot zamówienia  

Cena netto za 1 
godzinę 
 

 
Cena brutto za 1 
godzinę 

 

Ilość godzin  
Wartość  zamówienia 
[3X4] 

1  2  3 4  5  

 
Zadanie 1 Prowadzenie 
zajęć z j. rosyjskiego  

 

90 

 

Zadanie 2 Prowadzenie 
zajęć ze śpiewu  

 150 

 

Zadanie 3 Prowadzenie 
zajęć z fotografii  

 70 

 

Zadanie 4 Prowadzenie z 
psychologiem  

 160 

 

Zadanie 5 Prowadzenie 
zajęć z informatyki dla 
uczniów  

 700 

 

Zadanie 2 Prowadzenie 
zajęć z informatyki dla 
dorosłych  

 480 

 

  
WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  
…..……………………………………………………...………..................................................................................................  
…...................................................................................................................................................................zł  

 

 



 

Projekt „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR 
W Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Oświadczenia oferenta:  

Składając ofertę na świadczenie usługi nauczyciela zajęć dodatkowych na potrzeby Projektu „Mam zawód – mam 

pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na 

rynku pracy”, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020.  

1) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję 
się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.  

2) Oświadczam/y,  iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie 

wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.  

3) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot spełnia wszystkie wymagania postawione przez 
Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.  

4) Oświadczam/y,  że reprezentowany przez nas podmiot będzie związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.  

5) Oświadczam/y,  iż podane przeze nas dane są zgodne z prawdą i znane  są nam sankcje wynikające z art. 233 par. 

1 kodeksu karnego.  

6) Oświadczam/y,  że pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym i ZS CKR w Gołotczyźnie nie istnieją wzajemne 

powiązania osobowe lub kapitałowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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  

e) w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

……………………………………………………………      ………………………………………………………………… 
Miejscowość, data                            Podpis Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 

DOŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA* 
WYKAZ OSÓB 

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

 

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje 

zawodowe 

(wykształcenie; 

kursy, szkolenia) 

Doświadczenie 

w pracy 

zawodowej 

(ilość lat) 

Zakres 

wykonywanych  

czynności 

Numer zadania  

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  

 
 
 
 

…………………………………….      ………………………………………. 
           Miejscowość, data                                                                Czytelny podpis Oferenta 
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