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Ι. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 12 wykładów dla 12 rad pedagogicznych w
ramach realizacji projektu pn.: „Nauczyciel Doskonały” realizowanego w ramach Priorytetu III
–  Wysoka  jakość  systemu oświaty  Działania  3.5  –  Kompleksowe  wspomaganie  rozwoju
szkól,  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego.

ΙΙ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Placówka oświa-
towa

Planowana
liczba osób Tematy wykładów Zadania Wykonawcy

Szkoła Podstawo-
wa nr 1 
w Płocku

30 Budowanie  modelu  pracy  rady pe-
dagogicznej  opartego na pracy ze-
społów nauczycielskich

- uzgodnienie terminu da-

nego wykładu z Dyrekto-

rem placówki

-przygotowanie i wydruk 

materiałów dla nauczy-

cieli

- przeprowadzenie wykła-

dów

- prowadzenie dokumen-

tacji z przeprowadzonych

działań ( listy obecności,  

ankiety ewaluacyjne)

Wykładowca musi
uwzględnić adresata

czyli etap edukacyjny w
którym pracują

nauczyciele

Gimnazjum nr 5
w Płocku

49 Budowanie partnerskich relacji mię-
dzy szkołą  i rodzicami

Miejskie Przed-
szkole nr 11 w

Płocku

10 Siła  i  odporność  psychiczna  czyli
jak  regenerować  zasoby  psychofi-
zyczne

Gimnazjum nr 4 
w Płocku

35 Realizacja  zajęć  edukacyjnych  z
wykorzystaniem TIK

Gimnazjum nr 3 
w Płocku

26 Budowanie kultury pracy zespołami
w  zakresie  organizacji  procesów
edukacyjnych

Szkoła Podstawo-
wa

 nr 20 w Płocku

31
Sposoby  rozwiązywania  konfliktów
wśród uczniów

Szkoła Podstawo-
wa 

nr 15 w Płocku

15 Siła  i  odporność  psychiczna  czyli
jak  regenerować  zasoby  psychofi-
zyczne

III LO im. M. Dą-
browskiej w Płoc-

ku

51 Właściwa  realizacja  podstawy  pro-
gramowej  gwarantem  potrzeb
uczniów

Miejskie Przed-
szkole nr 37 w

Płocku

19 Siła  i  odporność  psychiczna  czyli
jak  regenerować  zasoby  psychofi-
zyczne

Gimnazjum nr 6 
w Płocku

44 Jak doskonalić  pracę szkoły  wyko-
rzystując koncepcję EWD?

Szkoła Podstawo-
wa nr 21 w Płoc-

ku

63 Efektywność  procesów  edukacyj-
nych,  czyli  o  kompetencjach  na-
uczyciela  
w obszarze  stosowania metod ak-
tywizujących
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IV LO im. B. Krzy-
woustego w Płoc-

ku

63 Działania  edukacyjne  szkoły  na
rzecz kształtowania pożądanych po-
staw uczniowskich

Czas trwania wykładu: min. 4 godziny dydaktyczne
Miejsce: Wykłady odbywają się w siedzibie w/w placówek
Czas realizacji wykładów: od dnia podpisania umowy do  30.06.2014r.

Istotne postanowienia umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować w sposób profesjonalny, solidny i termino-
wy 12 wykładów dla 12 rad pedagogicznych w ramach realizacji projektu pn.: „Na-
uczyciel Doskonały” realizowanego w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu
oświaty Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól, Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z
zapisami zapytania ofertowego oraz złożoną ofertą.

2. Wykonawca oświadcza,  że  posiada  uprawnienia,  doświadczenie  oraz  niezbędną  
wiedzę  w zakresie  realizacji  prac  objętych umową.  Wykonawca zobowiązuje  się  
wykonać powierzone czynności sumiennie i  fachowo z należytą starannością oraz
chronić interesy Zamawiającego.

3. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie, dodanie kolejnych osób do realiza-
cji zamówienia Wykonawca zapewni osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie
nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w zamówieniu.

4. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających kwali-
fikacje osób prowadzących wykłady min. 5 dni roboczych przed terminem przeprowa-
dzenia wykładu. 

5. Najpóźniej  5  dni  roboczych przed realizacją  zadań,  Wykonawca przekaże drogą  
e-mailową  Zamawiającemu  terminy  wykładów  ustalonych  z  dyrekcją  placówek  
biorących udział w projekcie.

6. Wszelkie materiały oraz dokumenty związane z projektem powstałe w trakcie realiza-
cji przedmiotu umowy stworzone przez Wykonawcę  stają się własnością Zamawiają-
cego i służyć będą m.in. sprawozdawczości i dokumentacji przebiegu realizacji pro-
jektu względem umocowanych podmiotów.

7. Zamawiający informuje, że materiały i dokumenty związane z projektem powstałe w
trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą być przeznaczone do publikacji i mogą one
być przedmiotem upowszechnienia. Wszelkie dane przeznaczone do publikacji mu-
szą być uprzednio zweryfikowane przez Zamawiającego, który może zgłosić popraw-
ki do tekstu, w celu zapewnienia, iż publikowane dane są jasne, dokładne i w żaden
sposób nie wprowadzają odbiorcy tekstu w błąd.

8. Zamawiający ma prawo do:
- monitorowania przebiegu świadczonej usługi
- dokonania kontroli przebiegu i sposobu świadczenia usługi w celu sprawdzenia na-
leżytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
w szczególności pod kątem rzetelności, terminowości i kompletności.
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- wezwania Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień związanych z realizacją przed-
miotu umowy, w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego wątpliwości/nieja-
sności dotyczących przedmiotu umowy.

9. Należność płatna będzie po wykonaniu usług będących przedmiotem umowy, w ter-
minie 30 dni  od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego ra-
chunku,  kart  pracy  wykładowców oraz  sprawozdania  z  realizacji  usługi  na  konto
wskazane na rachunku.

10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wyko-
nawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-
nawcy, rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie –
w wysokości 25% całkowitego wynagrodzenia brutto;

b) nieprzeprowadzenie wykładów dla Rad pedagogicznych w ustalonych terminach –
15% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

c) nieprzekazanie Zamawiającemu terminów wykładów ustalonych z dyrekcją placówek
w terminie maksymalnie 5 dni roboczych przed terminem przeprowadzenia wykładu –
5% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

d) niedostarczenie  Zamawiającemu  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje  osób
prowadzących wykłady maksymalnie 5 dni roboczych przed terminem przeprowadze-
nia wykładu – 5% całkowitego wynagrodzenia brutto,. 

11. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
12. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wy-

konawcy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższają-

cego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, 
14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawia-

jącego z wystawionych przez siebie rachunków/faktur.
15. Wydatek  współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego
16. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2014r.
17. Obowiązkiem Wykładowców będzie prowadzenie kart pracy oraz sprawozdania z wy-

konanych usług, zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia, zawierających dane
dotyczące liczby godzin (czasu) faktycznego świadczenia usługi i  rodzaju wykona-
nych prac. 

Osoba do kontaktów: Anna Grumanowska - Koordynator Projektu
24 367-17-95 anna.grumanowska@plock.eu
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Załącznik nr 1 
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
(imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

 
OFERTA

Odpowiadając  na  ogłoszenie  z  dnia  ………………….…..  r.  dot.  zapytania  ofertowego na
przeprowadzenie  wykładów dla  12 rad pedagogicznych w ramach realizacji  projektu pn.:
„Nauczyciel  Doskonały”  realizowanego w ramach Priorytetu III  – Wysoka jakość systemu
oświaty Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymogami  zawartymi
w ogłoszeniu za cenę: 

 -  ………….…………  PLN  brutto   ,  słownie  złotych:
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..

2. Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ogłosze-

niu i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń;
2. Uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wyko-

nania zamówienia;
3. Posiadam  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystam  z  pełni

praw  
publicznych

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

3. Do oferty dołączono następujące dokumenty:
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
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Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
.......................................................................................................…………………….
numer telefonu: 
…………………………………………………………………………………………….…… 
Numer faksu:
…………………………………………………………………………………………….……
e-
mail  ............................................................................................................................................
...........

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r …………………………………
(miejscowość)                                                                     (podpis )
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Załącznik 2 – Wykaz osób

WYKAZ OSÓB
Dotyczy realizacji zadania: przeprowadzenie wykładów dla 12 rad pedagogicznych w ramach
realizacji projektu pn.: „Nauczyciel Doskonały” realizowanego w ramach Priorytetu III – Wy-
soka jakość systemu oświaty Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................
Adres Wykonawcy ..............................................................................................................
Numer tel./fax ...................................................................................................................

l.p
.

Nazwi-
sko i
imię

Kwalifikacje
zawodowe,
Wykształcenie
(kierunek  stu-
diów,  stopień
zawodowy,  in-
formacja  czy
dana  osoba
posiada  przy-
gotowanie pe-
dagogiczne!)

Doświadczenie  zawodowe
(wskazać ilość lat w zakre-
sie  prowadzenia  szkoleń
dla  nauczycieli,  wskazać
liczbę godzin w prowadze-
niu  szkoleń,  spotkań,
warsztatów lub innych form
w  zakresie  związanym  z
tematyką wykładu który bę-
dzie prowadziła dana oso-
ba.

Tematy 
wykładów

Informacja o
podstawie do
dysponowa-
nia
osobami (np.
umowa o
pracę,  umo-
wa
o dzieło, itp.
osobiście) *

1 Ilość lat w zakresie prowadzenia
szkoleń/spotkań/warsztatów/in-
nych form dla nauczycieli -…….

Liczba  godzin  w  prowadzeniu
szkoleń, spotkań, warsztatów lub
innych  form w zakresie  związa-
nym z tematyką wykładu-…….

Budowanie  mo-
delu  pracy  rady
pedagogicznej
opartego  na  pra-
cy  zespołów  na-
uczycielskich

2 Budowanie  part-
nerskich  relacji
między  szkołą   i
rodzicami

3 Siła  i  odporność
psychiczna  czyli
jak  regenerować
zasoby  psychofi-
zyczne

4 Realizacja  zajęć
edukacyjnych  z
wykorzystaniem
TIK
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5 Budowanie kultu-
ry pracy zespoła-
mi w zakresie or-
ganizacji  proce-
sów  edukacyj-
nych

6 Sposoby  rozwią-
zywania  konflik-
tów  wśród
uczniów

7 Siła  i  odporność
psychiczna  czyli
jak  regenerować
zasoby  psychofi-
zyczne

8 Właściwa realiza-
cja podstawy pro-
gramowej  gwa-
rantem  potrzeb
uczniów

9 Siła  i  odporność
psychiczna  czyli
jak  regenerować
zasoby  psychofi-
zyczne

10 Jak  doskonalić
pracę  szkoły  wy-
korzystując  kon-
cepcję EWD?

11 Efektywność pro-
cesów  edukacyj-
nych,  czyli  o
kompetencjach
nauczyciela  
w obszarze  sto-
sowania  metod
aktywizujących

12 Działania  eduka-
cyjne  szkoły  na
rzecz kształtowa-
nia  pożądanych
postaw  uczniow-
skich

…
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Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro na: przeprowa-
dzenie wykładów dla 12 rad pedagogicznych w ramach realizacji projektu pn.: „Nauczyciel
Doskonały” realizowanego w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty Działa-
nia 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................
Adres Wykonawcy ..................................................................................................
Numer tel./fax......................................................................................................

l.p. Rodzaj 
zamówienia
/przedmiot/

Wartość 
/zł brutto/

Data wykona-
nia
zamówienia

Nazwa
Zamawiające-
go
/odbiorca

1 wykład dla grupy nauczycieli 
dot.
………………………………………
………….
………………………………………
…………………
………………………………………
…………………
………………………………………
…………………
………………………………………
…………………

2
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