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Mała Szkoła – Wielka Sprawa 

www.malaszkola.elementarz.edu.pl; e-mail: malaszkola@elementarz.edu.pl; tel/fax. 32/25 25 199   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ogłoszenie 
 
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej ogłasza konkurs na przeprowadzenie podczas 
realizacji projektu nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10, współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Mała Szkoła-Wielka Sprawa” w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Fundację 
„Elementarz” w miejscowościach: 
- Sól-Kiczora (gmina Rajcza) 
- Podzamcze (gmina Ogrodzieniec) 
- Łutowiec (gmina Niegowa) 
- Moczydła (gmina Niegowa) 
- Postaszowice (gmina Niegowa) 
- Tomiszowice (gmina Niegowa) 
 

opieki metodycznej 
w okresie styczeń 2011r – czerwiec 2012 r. 

 
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

w ramach projektu „Mała Szkoła – Wielka Sprawa” 
 

1. Dane dotyczące Zamawiającego  
 

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej  
ul. Studencka 18  40-743 Katowice  
Tel. 533 858 215 fax 32/25 25 199  E’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie opieki metodycznej nad osobami prowadzącymi niżej 
wymienione zajęcia dodatkowe w sześciu szkołach podstawowych (kod cpv Wspólnego Słownika Zamówień  - 
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe) : 
- treningi aktywności twórczej, 
- zajęcia metodą projektu, 
- indywidualne zajęcia wyrównawcze, 
- opracowanie programów autorskich. 
 
2. Wykonawca przystępujący do postępowania gwarantuje, że posiada kwalifikacje do wykonania zamówienia.  
 
3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 
 

Lp. Nazwa zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Okres  
1 Opieka metodyczna Sprawowanie opieki metodycznej nad osobami prowadzącymi 

niżej wymienione zajęcia dodatkowe w sześciu szkołach 
podstawowych  
- treningi aktywności twórczej, 

Styczeń 
2011 r 

do 
czerwiec 
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- zajęcia metodą projektu, 
- indywidualne zajęcia wyrównawcze, 
- opracowanie programów autorskich. 
w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Fundację 
„Elementarz” w miejscowościach: 
- Sól-Kiczora (gmina Rajcza) 
- Podzamcze (gmina Ogrodzieniec) 
- Łutowiec (gmina Niegowa) 
- Moczydła (gmina Niegowa) 
- Postaszowice (gmina Niegowa) 
- Tomiszowice (gmina Niegowa) 
 

 

2012 r 

    
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz częściowego wyboru ofert.  
 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
7. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilnoprawna 
 
 
 
3. Termin wykonania zamówienia:  
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie od stycznia 2011 r do czerwca 2012 r. 
 
4. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie:  
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
2. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków:  
a) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków (załącznik nr 1 do SZ),  

b) cv.  
 
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  
Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres 
Zamawiającego.  
2. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach 
proceduralnych i merytorycznych jest Pani Maria Lorek – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji 
Początkowej. 
  
6. Opis przygotowania oferty  
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,  

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:  

- wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do Specyfikacji – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu,  

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do Specyfikacji),  

- wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do Specyfikacji – kalkulacja ceny,  
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3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby ubiegającej się o realizację zamówienia.  

4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,  

5. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. 

6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,  

8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco:  
 

Oferta na 
sprawowanie opieki metodycznej  

NIE OTWIERAĆ przed 15 stycznia 2011 r 
 
7. Termin związania ofertą  
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 7 dni od upływu terminu do składania ofert,  

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu o którym mowa w pkt 7.1 
niniejszej specyfikacji, zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu 
związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 14 dni.  
 
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego do dnia 15 
stycznia 2011 r. do godz. 15 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 15.15. w siedzibie zamawiającego.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  

4. Otwarcie ofert jest jawne.  

5. Podczas otwarcia zamawiający podaje nazwiska oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
proponowanej ceny  

6. Ofertę złożoną po terminie zawraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu.  
 
9. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

 
1. W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji) należy podać cenę brutto za 
jeden miesiąc sprawowania opieki metodycznej.  

2. Do porównania ofert  brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.  
 
10. Opis kryteriów oceny ofert  
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę  
 
11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  
Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.  
 
12. Załączniki: 
 

Nr Nazwa załącznika 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

2. Wzór druku oferty 

3. Kalkulacja ceny ofertowej  

4. Projekt umowy 

 
 

Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej 
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Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
Ul. Studencka 18  40-743 Katowice   
Tel. 535 858 215 , fax 32/25 25 199,  e’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 
Załącznik nr 1  

 
 
.........................................................  
/Imię i Nazwisko Wykonawcy /  
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Oświadczam, że:  
1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,  

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa 
zamówień publicznych  

5) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  

8) nie zostałem prawomocnie skazana/y za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

9) nie wykonywałam/em czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie 
posługiwałam/em się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

 
Na każde żądanie zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z 
prawdą. Ponadto oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.  
 
 
 
 

..............................................................  
/podpis Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez 

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI EDUKACJI POCZĄTKOWEJ, ul. Studencka 18, 40-743 Katowice www.snep.edu.pl  e-mail: zarząd@snep.edu.pl  
 

 

 
    

 
 
 
 
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
Ul. Studencka 18  40-743 Katowice   
Tel. 535858215, fax 32/25 25 199, e’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 
Załącznik nr 2  

 
 
 
.........................................................  
/Imię i Nazwisko, adres wykonawcy/     .............................................  

/miejscowość i data/  
 

D R U K   O F E R T Y 
Do:  

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
Ul. Studencka 18  40-743 Katowice 
 
1. Oferuję wykonanie następującego zlecenia:  
 

Sprawowanie opieki metodycznej 
 

będącego przedmiotem zamówienia za cenę: ...................................................................zł brutto miesięcznie,  
 
słownie.......................................................................................................zł brutto miesięcznie 
 
zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej oferty.  
 
2. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie w okresie styczeń 2011 r do czerwiec 2012 r  

3. Płatność nastepowac będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawianych przez mnie rachunków do 
umowy-zlecenia.  

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Specyfikacją Zamówienia i przyjmuję warunki w niej zawarte.  

7. Oświadczam, że uważam się za związana/y z niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji, tj. 7 dni od daty 
złożenia oferty.  
 
8. Zobowiązuję się, w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  
 
1. Do oferty załączamy następujące dokumenty:  
 
1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1)  

2. Wypełniony druk (kalkulacja ceny załącznik nr 3)  
 
 

..............................................................  
/podpis Wykonawcy/ 
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Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
Ul. Studencka 18  40-743 Katowice   
Tel. 533 858 215 fax 32/25 25 199  E’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 

Załącznik nr 3 

 

KALKULACJA  CENY  OFERTOWEJ 
 

Lp. Opis zamówienia Proponowana stawka miesięcznego 
wynagrodzenia 

1 Sprawowanie opieki 
metodycznej 

 

 
 

 

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

/podpis  Wykonawcy/                        
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Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
Ul. Studencka 18  40-743 Katowice   
Tel. 533 858 215 fax 32/25 25 199  E’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 

Załącznik nr 4 

 

 

Umowa zlecenie nr ………………………………………………………………. 

 

zawarta w dniu ………………………………………… 
Stronami umowy są: 
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej z siedzibą ul. Studencka 18  40-743 Katowice, 
reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Marię Lorek, zwane dalej Zleceniodawcą 
oraz  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
zwana dalej Zleceniobiorcą. 
Urząd Skarbowy Zleceniobiorcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Strony ustalają co następuje: 
I. W terminie od dnia………………… do dnia ……………….. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca 

przyjmuje do wykonania następującą pracę: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

II. Za wykonanie zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w 
wysokości……………………. 

III. Zleceniobiorca jest zobowiązany do osobistego wykonania zleconej pracy. Tym samym 
osoba trzecia nie może otrzymać przysługującego za zleconą prace wynagrodzenia. 

IV. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej i nie 
rozpowszechniania jakichkolwiek informacji dotyczących Zleceniodawcy, do których 
będzie miał dostęp z tytułu wykonywanej pracy, tak w czasie trwania umowy, jak i po jej 
ustaniu. 

V. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej podpisanej  
przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę. 

VI. Sprawy nie uregulowane niniejszą umową normowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. 
VII. Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
………………………………………….        ……………………………………………… 
(data i podpis Zleceniobiorcy)        (podpis Zleceniodawcy) 
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