
 

    

 
 

  

   Załącznik nr 1 do SIWZ 

Znak sprawy: PN/8/2017 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie usługi szkoleniowej – : „Organizacja i przeprowadzenie 

szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe 

kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy” oferuję/-my wykonanie przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku 

Potoczek 42, 23-313 Potok Wielki 

REGON: 000097778, NIP 862-10-07-586; 

II. Nazwa i adres Wykonawcy: 

Nazwa firmy: 

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

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

Siedziba: 

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

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

NIP ………………………………………, REGON ………………..………………. 

Tel. …………………………………………….., Fax ……………………………….,  

e-mail ………………………………………. 

Nr Rejestru KRS / CEIDG …………………………………………………………… 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Numer 

części 

Nazwa kursu Ilość grup Liczba 

uczestników 

Planowany termin 

realizacji kursu 

I.  Kurs carvingu 

 

 

2 

 

6 

 

01.2018 – 30.04.2018 

II.  Kurs barmański 

 

 

1 

 

10 

 

01.2018 – 30.04.2018 

III.  Kurs baristy 
 

 

2 

 

6 

 

01.2018 – 30.04.2018 

IV.  Kurs kelnerski 
 

 

1 

 

10 

 

01.2018 – 30.04.2018 

V.  Warsztaty z 

autoprezentacji 

 

 

 

1 

 

10 

 

01.2018 – 30.04.2018 

 

 

 

 



 

    

 
 

  

IV. Cena oferty: 

1. Oferuję wykonanie I części przedmiotu zamówienia za: 

 

Nazwa Ilość 

osób 

Cena  

netto/ osoba 

VAT Cena  

brutto/osoba 

Wartość brutto 

Poz 2 x poz 5 

1 2 3 4 5 6 

Kurs carvingu 6     

Kurs carvingu 6     

Suma  

 

Cena brutto ………………………………… 

Słownie…………………………..……………………...............……………………… 

Oświadczam, że dysponuję minimum 1 osobą posiadającą doświadczenie polegające na  

przeprowadzeniu w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania  

trzech  kursów/szkoleń* 

od trzech do pięciu kursów/szkoleń * 

od sześciu do dziesięciu kursów/szkoleń* 

powyżej dziesięciu kursów/szkoleń*               *niepotrzebne skreślić 

dla minimum 5 osób / każdy w zakresie objętym  częścią zamówienia  

 

2. Oferuję wykonanie II części przedmiotu zamówienia za: 

 

Nazwa Ilość 

osób 

Cena  

netto/ osoba 

VAT Cena  

brutto/osoba 

Wartość brutto 

Poz 2 x poz 5 

1 2 3 4 5 6 

 

Kurs barmański    

 

10 

    

 

Cena brutto ………………………………… 

Słownie…………………………..……………………...............……………………… 

Oświadczam, że dysponuję minimum 1 osobą posiadającą doświadczenie polegające na  

przeprowadzeniu w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania  

trzech  kursów/szkoleń* 

od trzech do pięciu kursów/szkoleń * 

od sześciu do dziesięciu kursów/szkoleń* 

powyżej dziesięciu kursów/szkoleń*               *niepotrzebne skreślić 

dla minimum 5 osób / każdy w zakresie objętym  częścią zamówienia  

 

 



 

    

 
 

  

3. Oferuję wykonanie III części przedmiotu zamówienia za: 

 

Nazwa Ilość 

osób 

Cena  

netto/ osoba 

VAT Cena  

brutto/osoba 

Wartość brutto 

Poz 2 x poz 5 

1 2 3 4 5 6 

Kurs baristy 6     

Kurs baristy 6     

Suma  

 

Cena brutto ………………………………… 

Słownie…………………………..……………………...............……………………… 

Oświadczam, że dysponuję minimum 1 osobą posiadającą doświadczenie polegające na  

przeprowadzeniu w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania  

trzech  kursów/szkoleń* 

od trzech do pięciu kursów/szkoleń * 

od sześciu do dziesięciu kursów/szkoleń* 

powyżej dziesięciu kursów/szkoleń*               *niepotrzebne skreślić 

dla minimum 5 osób / każdy w zakresie objętym  częścią zamówienia  

 

4. Oferuję wykonanie IV części przedmiotu zamówienia za: 

 

Nazwa Ilość 

osób 

Cena  

netto/ osoba 

VAT Cena  

brutto/osoba 

Wartość brutto 

Poz 2 x poz 5 

1 2 3 4 5 6 

 

Kurs kelnerski 

 

10 

    

 

Cena brutto ………………………………… 

Słownie…………………………..……………………...............……………………… 

Oświadczam, że dysponuję minimum 1 osobą posiadającą doświadczenie polegające na  

przeprowadzeniu w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania  

trzech  kursów/szkoleń* 

od trzech do pięciu kursów/szkoleń * 

od sześciu do dziesięciu kursów/szkoleń* 

powyżej dziesięciu kursów/szkoleń*               *niepotrzebne skreślić 

dla minimum 5 osób / każdy w zakresie objętym  częścią zamówienia  

 

 

 

 



 

    

 
 

  

5. Oferuję wykonanie V części przedmiotu zamówienia za: 

 

Nazwa Ilość 

osób 

Cena  

netto/ osoba 

VAT Cena  

brutto/osoba 

Wartość brutto 

Poz 2 x poz 5 

1 2 3 4 5 6 

 

Warsztaty z 

autoprezentacji 

 

10 

    

 

Cena brutto ………………………………… 

Słownie…………………………..……………………...............……………………… 

Oświadczam, że dysponuję minimum 1 osobą posiadającą doświadczenie polegające na  

przeprowadzeniu w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania  

trzech  kursów/szkoleń* 

od trzech do pięciu kursów/szkoleń * 

od sześciu do dziesięciu kursów/szkoleń* 

powyżej dziesięciu kursów/szkoleń*               *niepotrzebne skreślić 

dla minimum 5 osób / każdy w zakresie objętym  częścią zamówienia  

 

 

V. Oświadczenia wykonawcy: 

 

1. OŚWIADCZAMY, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

3. OŚWIADCZAMY, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty i wykonania umowy. 

4. DEKLARUJEMY, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej 

ofercie są prawdziwe i rzetelne. 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. OŚWIADCZAMY, że nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania. 

7. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

8. OŚWIADCZAMY, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

pracowników firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922). 

 



 

    

 
 

  

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  

1) ................................................................................ 

2) ................................................................................ 

3) ................................................................................ 

4) ................................................................................ 

5) ................................................................................ 

6) ................................................................................ 

 

 

VI. Zastrzeżenie wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zastrzega,  

iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania: 

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

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

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

 

 

 

Dnia ………………………………                         ……………………………………………… 

                                                                              (podpis wykonawcy lub pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 
 

  

Załącznik nr 2 do SIWZ 

                                                         Znak sprawy: PN /8/2017 

 

 

..………………………. 

 pieczęć Wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na wykonanie usługi szkoleniowej – : „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla 

uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe 

kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy” prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego:  

Niniejszym oświadczam, że*: 

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ; 

2. nie podlegam wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą pzp”; 

3. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ……...……………………………………..………… 

………………………………………………………………………………..….…….., 

w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………...

……..................................................................................................................................; 

4. zamierzam powierzyć wykonanie zamówienia w całości lub w części: 

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

następującemu/ym podwykonawcy/om: 

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………..,  

5. Wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego  

w błąd przy przedstawieniu informacji. 

Dnia……………………….  

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

            (podpis wykonawcy lub pełnomocnika) 

 
*  niepotrzebne  skreślić 

 



 

    

 
 

  

Załącznik nr 3 do SIWZ 

                                                    Znak sprawy: PN/8/2017 

 

 

..………………………. 

 pieczęć Wykonawcy  

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na wykonanie usługi szkoleniowej – : „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla 

uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe 

kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy” prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego:  

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  

z późn. zm.). 

 

 

Dnia …………………….                            ………………………………………………………... 

            (podpis wykonawcy lub pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 
 

  

Załącznik nr 4 do SIWZ 

                                                    Znak sprawy: PN/8/2017 

 

 

 

 

..………………………. 

pieczęć Wykonawcy  

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na wykonanie usługi szkoleniowej – : „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla 

uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe 

kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy” prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego:  

 

Niniejszym oświadczam o:  

1) braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); 

2) braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa  

w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

 

 

 

Dnia………………………. 

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

            (podpis wykonawcy lub pełnomocnika) 

 

 

 

 



 

    

 
 

  

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Znak sprawy: PN/8/2017 

 

KADRA REALIZUJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

WYKAZ USŁUG 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na wykonanie usługi szkoleniowej – „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów 

ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe kompetencje 

zawodowe szansą na rynku pracy” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: jako 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, przedstawiam niniejszym, że  dysponuję 

osobą/osobami  spełniającymi warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,              

tj. posiadającymi wymagane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia zawodowe i  

doświadczenie polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej trzech kursów w zakresie objętym częścią zamówienia lub zbieżnym z częścią 

zamówienia. 

 

Nr 

części 

w 

postęp

owaniu 

Imię i nazwisko 

/informacja o 

podstawie do 

dysponowania osobą 

Wykształcenie/kwalifikacje 

zawodowe/uprawniania 

zawodowe i nr uprawnień 

Nazwa  

przeprowadzone

go kursu 

Liczba 

uczestników 

Data i 

miejsce 

wykonania 

usługi 

    
 
 
 

  

      

      

      

      



 

    

 
 

  

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. 

referencje, zaświadczenia itp.) 

 

 

 

Dnia……………………. 

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

        (podpis wykonawcy lub pełnomocnika) 

 



 

    

 
 

  

Załącznik nr 6 do SIWZ 

Znak sprawy: PN/8/2017 

 

       ..………………………. 

        pieczęć Wykonawcy  

 

ZASTRZEŻENIE OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

I TAJEMNICY HANDLOWEJ 

 

I. W imieniu firmy oświadczam, że: 

 

   * - nie zgłaszam zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy 

handlowej w stosunku do informacji zawartych w ofercie: 

   * - zgłaszam zastrzeżenia ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej 

w zakresie: 

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

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

     

II. W związku ze zgłoszeniem w/w zastrzeżeń oświadczam, że: 

1. Wymienione wyżej informacje nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach 

sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeżeli nasza firma nie jest zobowiązana 

do składania takich dokumentów w rejestrach sądowych. 

2. Informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez Zamawiającego wykonawcom, 

jako warunki przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i 

kryteriów wyboru. 

3. Informacje powyższe nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły również 

materiałów promocyjnych i podobnych, nie zapoznawano z nimi innych jednostek 

gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym. 

4. Przekazuję niniejszą ofertę w całości w trybie przewidzianym dla informacji jawnych. 

Część niejawna została wydzielona i ujęta w kopii oferty potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem – jako drugi egz. oferty opisany „ZAWIERA INFORMACJE 

ZASTRZEŻONE” 

5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku gdyby warunki wymienione w pkt 1 – 4 nie 

zostały dochowane oferta będzie odrzucona. 

 

UWAGA! W przypadku nie zgłaszania zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i 

tajemnicy handlowej – część II należy przekreślić i parafować.  

Dnia …………………….                            ………………………………………………………... 

            (podpis wykonawcy lub pełnomocnika) 

*  niepotrzebne skreślić 

 



 

    

 
 

  

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Znak sprawy: PN/8/2017 

 

……………………….    

pieczęć Wykonawcy  

 

Informacja 

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na wykonanie usługi szkoleniowej – : „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla 

uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe 

kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy” prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego: , oświadczamy, że:* 

 

 Nie należymy do grupy kapitałowej 

 Należymy do grupy kapitałowej 

 

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:** 

 

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………. 

*odpowiednie zakreślić 

**uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej 

w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) 

 

Dnia ………………….  

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

            (podpis wykonawcy lub pełnomocnika) 



 

    

 
 

  

Załącznik nr 8 do SIWZ 

Znak sprawy: PN/8/2017 

PEŁNOMOCNICTWO 

Działając w imieniu: 

1)  ........................................................................................................................................ , 

2)  ........................................................................................................................................ , 

3)  ........................................................................................................................................ , 

wspólnie ubiegających się o udzielenie poniższego zamówienia publicznego  

i wyrażających zgodę na poniesienie wspólnej solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 

141 Pzp, zwanych dalej „wykonawcami”, ustanawiamy ................... 

z siedzibą w ................................ Pełnomocnikiem i udzielamy pełnomocnictwa do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców, jak również każdego z nich z osobna  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez  

.................................................................................. (wpisać nazwę i adres zamawiającego) 

 w trybie na ……………………... (określić przedmiot zamówienia) 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do: 

1) podpisania i złożenia w imieniu wykonawców wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu/oferty, 

2) składania w imieniu wykonawców w toku postępowania oświadczeń i dokonywania 

czynności przewidzianych przepisami prawa, w tym zadawania pytań, składania wyjaśnień 

dotyczących treści oferty oraz innych dokumentów składanych przez wykonawców w 

związku z postępowaniem, 

3) wnoszenia w imieniu wykonawców przysługujących im w postępowaniu środków ochrony 

prawnej, jak również oświadczeń o przyłączeniu się do postępowania odwoławczego, 

4) wnoszenia w imieniu wykonawców pism procesowych w postępowaniu przed KIO przy 

Prezesie UZP oraz przed sądem okręgowym, 

5) reprezentowania wykonawców przed KIO przy Prezesie UZP oraz przed sądem 

okręgowym, 

6) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas  .....................................................................  

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

(wpisać np. na czas nieokreślony i pozostaje ważne oraz skuteczne do chwili jego odwołania, które nie może 

nastąpić przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem ww. 

postępowania). 

Pełnomocnik jest niniejszym uprawniony/nie jest uprawniony* do udzielenia dalszych 

pełnomocnictw do samodzielnego działania w imieniu Wykonawców we wskazanym wyżej 

zakresie. 

 

 

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

(podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń 

w imieniu wykonawców) 

   

* Niepotrzebne skreślić 



 

    

 
 

  

Załącznik nr 9 do SIWZ 

Znak sprawy: PN8/2017 

………………………………… 

                                                                                                       (miejscowość i data)        

…………………………………………. 

(nazwa i adres podmiotu 

udostępniającego zasoby) 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA  

WYKONAWCY ZASOBÓW 

W związku z uczestnictwem wykonawcy  .............................................................................  

 ...........................................................................................................  (podać nazwę i adres)  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

na wykonanie usługi szkoleniowej –  „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów 

ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe kompetencje 

zawodowe szansą na rynku pracy” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zobowiązujemy się do współpracy z ww. wykonawcą oraz do: 

1. oddania do jego dyspozycji naszej wiedzy i doświadczenia w trakcie postępowania  

o udzielenie ww. zamówienia, jak i na okres wykonywania zamówienia*. Jednocześnie 

zobowiązujemy się do realizacji części zamówienia, tj. /współpracy przy wykonywaniu  

zamówienia poprzez  .......................................................................................................  

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

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

(podać formę udziału, wykazać przewidywane zasady współpracy  

– sposób wykonywania zobowiązania, zakres zobowiązania, udzielanego wsparcia)* 

2) oddania do jego dyspozycji naszych pracowników, na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia, tj. następujących osób  ........................................................  

 ...................................................................................................................................... *, 

3) oddania do jego dyspozycji naszych narzędzi, na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia*, 

4)  .........................................................................................................................................  

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

 

……………………………………………. 

   (podpis osoby uprawnionej) 

 
* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 

    

 
 

  

Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

Znak sprawy: PN/8/2017 

 

Wzór umowy 

 

„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku”  

 realizowanych w ramach projektu  

pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020  

Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Działanie: 12.4  Kształcenie zawodowe 

 

Zawarta w dniu ............................................ w Potoczku pomiędzy:  

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Potoczek 43, 23-313 Potok 

Wielki reprezentowanym przez: 

1) Dariusza Wolana - Dyrektora 

2) Barbarę Dyjach – Głównego Księgowego 

a 

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

z siedzibą w ……………………….. przy ul. ……………………., NIP …………………,  

REGON ………………… reprezentowanym przez …………………….,  

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu                              

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.) w trybie 

przetargu nieograniczonego, zawarto umowę następującej treści: 

  

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego kursu/kursów …………………………… wg zatwierdzonego przez 

Zamawiającego programu i harmonogramu.  

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz  odpowiednie kwalifikacje i warunki 

do należytego wykonania zlecenia. 

 

§ 2 

 

1. Kursem  zostanie objęta …………………  liczba uczniów Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Potoczku skierowanych przez Zamawiającego w ramach 

realizacji projektu  

2. Termin realizacji szkoleń /kursu  do dnia 30.04.2018r 

3. Miejsce przeprowadzenia kursu: ……………………………………………….................  

4. Kurs obejmuje :……………(liczba godzin zgodna z SIWZ) godzin, w tym ……….. godzin 

zajęć teoretycznych oraz …………… godzin zajęć praktycznych. Szczegółowy zakres 

kursu określa program szkolenia i harmonogram, załączony do umowy. 

 



 

    

 
 

  

§ 3 

 

 

Program kursu oraz kalkulację jego kosztów uzgodniono na podstawie oferty szkoleniowej, 

wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie z art. 39  ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

 

§ 4 

 

Wykonawca zobowiązuje się do:  
1. wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania 

nad prawidłową realizacją zawartej umowy oraz stanem bazy  dydaktycznej pod względem 

bhp i ppoż., 

2. prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej: 

 dziennik zajęć edukacyjnych oraz list obecności uczestników szkolenia, 

 lista odbioru materiałów szkoleniowych , 

 zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu zgodnych ze wzorem załącznika 

nr 5 do Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (t.jedn.Dz.U.2014 poz.622 )i innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zgodnie ze szczegółowym opisem 

zamówienia, 

 rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, 

 ankiety służące do oceny szkolenia . 

 dokumentacja fotograficzna 

i przekazania jej Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia. 

3. zapewnienia materiałów szkoleniowych i dydaktycznych podczas realizacji zajęć 

teoretycznych i praktycznych. Materiały powinny być przekazane każdemu uczestnikowi 

szkolenia za pokwitowaniem na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie  

z realizowanym tematem zajęć i będą stanowiły po zakończeniu szkolenia własność 

Zamawiającego, 

4. informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

5. stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego 

zamówienia znaków takich jak: logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, logo Unii 

Europejskiej wraz z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  

6. bieżącego informowania Zamawiającego imiennie o nieobecności na kursie osób 

skierowanych, nie zgłoszeniu się tych osób na kurs lub też rezygnacji z uczestnictwa w 

kursie w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za 

szkolenie tych osób, 

7. przeprowadzenia kursu zgodnie z przedstawionym programem  i przez kadrę wykładowców 

wskazaną w ofercie Wykonawcy, 

8. sprawowania nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego kursu,  

9. wydania uczestnikowi kursu, po pozytywnym jego ukończeniu odpowiednich zaświadczeń, 

świadectw, certyfikatów.  

10. potwierdzania za zgodność z oryginałem wszelkich kserokopii dokumentów 

przedstawianych dla Zamawiającego, 



 

    

 
 

  

§ 5 

 

Zamawiający zastrzega sobie: 

1. Prawo kontroli przebiegu, oceny i efektywności kursu oraz frekwencji uczestników. 

2. Prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją kursu. 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w łącznej 

wysokości 

……………………………………………………………………………złotych brutto 

słownie……………………………….…………………………………………………….,  

Cena wskazana jest ceną brutto i wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego wobec 

Wykonawcy. 

2. Podstawą wypłaty są rachunki/faktury wystawiane przez Wykonawcę sporządzane na 

podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego zestawień list przeszkolonych  osób.   

3. Zamawiający zapłaci należność, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT/rachunku w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo 

sporządzonej faktury VAT/rachunku pod warunkiem otrzymania środków na realizację 

projektu z Instytucji Pośredniczącej. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków 

finansowych przez Instytucję Pośredniczącą wypłata wynagrodzenia nastąpi w momencie 

wpływu środków na konto Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej. Zamawiający nie 

odpowiada wobec Wykonawcy za powyższe opóźnienia w jakikolwiek sposób (np. kary 

umowne, odsetki) 

4. W przypadku przedłożenia nieprawidłowo wystawionej faktury/ rachunku – termin na 

opłacenie biegnie na nowo, od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/ 

rachunku. 

5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 

a. przerwania realizacji projektu z jakichkolwiek przyczyn, 

b. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

c. nie wywiązywania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków zgodnych                 

z zapisami § 4 niniejszej umowy i  SIWZ 

2. W innych przypadkach niż wymienione w ust. 1 każda za stron może rozwiązać umowę  

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, z 

tym, że dla dokonania zmiany osób wymienionych w § 6 ust. 2 wystarczy przesłanie listem 

poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres Zamawiającego/Wykonawcy 

oświadczenia zawierającego dane nowych osób. 



 

    

 
 

  

2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania Stron będą sporządzane w 

języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy 

podane poniżej:  

 dla Wykonawcy:  

Do rąk: ............................................................................................................................ 

Adres: .............................................................................................................................  

 dla Zamawiającego:  

Do rąk: ............................................................................................................................ 

Adres: ............................................................................................................................,  

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, 

powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego: ………………..                     

i adres e-mail Wykonawcy: ............................. lub fax. Zamawiającego: …………..                    

i fax. Wykonawcy: ...................... ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu 

przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego 

w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego 

dnia roboczego.  

3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z 

chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.  

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.  

§ 10 
Spory mogące wynikać z umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy  

dla Zamawiającego. 

§ 11 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 

 

Zamawiający         Wykonawca  
 

 

Załączniki  

1. Program kursu 

2. Harmonogram kursu 

3. Wzór zaświadczenia 

4. SIWZ 


