Węgliniec, dnia 14.03.2019r.

UR.4-8.2.2019.ZP
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59- 940 Węgliniec
ZAPRASZA do złożenia oferty
1. Przedmiot zamówienia:
Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach
w ramach
projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”, realizowanego przez Gminę
Węgliniec. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie umieszczenia zapytania w bazie
konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 19.07.2017r. – punkt 6.5.2.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa transportowa polegająca na odwozie dzieci uczestniczących w

zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z załącznikami do wyceny.
2.2.Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość pojazdów wskazanych do obsługi tras przewozowych. W
przypadku awarii pojazdu Wykonawca zapewnia podstawienie pojazdu zastępczego w ciągu max 40 minut
o parametrach pozwalających na wykonanie usługi zgodnie z umową.
2.3. Środki transportu użyte wykorzystywane do wykonania usługi muszą spełniać następujące wymagania:
2.4. Być sprawne technicznie i spełniać wymogi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o Transporcie drogowym
(Dz.U z 2017r. poz. 708 ze zm.)
2.5. Posiadać odpowiednie oznaczenie, że przewożone są nimi dzieci, a także oznaczenie trasy przewozu,
2.6. Spełniać wymogi sanitarne
2.7. Posiadać odpowiednie ogrzewanie .
2.8. Być objęte ubezpieczeniem OC i NNW.
2.9.Wykonawca nie może przewozić większej liczby dzieci i towarzyszących im opiekunów niż liczba
miejsc siedzących w używanych do przewozu środkach transportu objętych ubezpieczeniem OC.
2.10 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty ubezpieczenia pojazdów i przewożonych osób od następstw
nieszczęśliwych wypadków mogących wystąpić w trakcie wykonywania usługi.
2.11.Wykonawca zobowiązuje się zawarcia i posiadania umowy OC pojazdów , NNW oraz ubezpieczenia
OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres zawartej umowy.
3. W cenie przedmiotu zamówienia
Wykonawca uwzględni wszystkie elementy zamówienia dotyczące
przygotowania i przeprowadzenia usługi.
4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa projekt umowy- zał. nr 2 oraz OPIS TRAS i
CZESTOTLIWOŚCI TRANSPORTU- zał. nr 3 do zapytania.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.
3. Warunki Udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
4. Tajemnica przedsiębiorcy:
4.1. jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 419 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie
lub oddzielnie),
4.2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie Wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
4.3. stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania wykazania,
nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,
4.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących :
a) nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy,
b) ceny oferty,
c) terminu wykonania zamówienia,
4.5. zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których Wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
5. Kryteria oceny ofert:
Cena przedmiotu zamówienia
5.1. Cena oferty winna być obliczona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
5.2.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Formularza ofertowego i określenia w nim ceny za
wszystkie elementy zamówienia. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące.
5.3. Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na poszczególne trasy i ogółem.
6. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny
oferty.
Cena przedmiotu zamówienia 100%- 100 pkt
7. Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
Oferty:
7.1.Cena przedmiotu zamówienia – obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty
najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C
- liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
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8. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 26 marca 2019r. do godz. 13.00.
Oferta na zadanie pod nazwą: Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w
zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Węgliniec”, realizowanego przez
Gminę Węgliniec. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
Nie otwierać przed dniem 26 marca 2019r. do godz. 13:15”.
Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego
3, 59 – 940 Węgliniec, parter - pok. nr 2 – Biuro Obsługi Interesanta.
9. Termin realizacji umowy:
Od udzielenia zamówienia do 31.12.2020 r. Termin wykonania usługi nie dotyczy okresów ferii letnich, zimowych i
przerw świątecznych wynikających z organizacji roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020.
10. Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 lit. a, o ile zakaz taki
nie został wyłączony na podstawie pkt 2 lit. a tiret i-ii.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego 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 w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Stosowne oświadczenie wykonawca składa w formularzu oferty.
11. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy:
11.1. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
a)wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy,
b)zmiana tras, rozkładu jazdy i ilości przewożonych dzieci,
b) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy,
c) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego , za uprzednią zgodą Zamawiającego,
d) inne zmiany niezbędne, korzystne dla zamawiającego,
e) rozszerzenie zakresu usługi o dzieci dojeżdżające z innych miejscowości, niewymienionych w postępowaniu , jeżeli
takowe okoliczności nastąpią w roku szkolnym.
f) zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy przy dochowaniu należytej staranności,
g) zmiany wynikające ze zmian w przepisach prawa i nakazów organów administracji.
12. Informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje.
Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych: nie dotyczy
13. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty
wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie- nie
dotyczy
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14. Informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. H podrozdziału 6.5 Wytycznych
Kwalifikowalności, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie
tego typu zamówień- nie dotyczy.
15. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm.).
15.1. W przypadku wystąpienia pytań do zapytania ofertowego można je kierować mailem na adres: ……………….
15.2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu
ofertowym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
15.3. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest w bazie
konkurencyjności.
16. Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
- kontakt z administratorem danych e-mail: iod@wegliniec.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalnościzapytanie ofertowe wg procedury umieszczenia w Bazie Konkurencyjności na podstawie punktu 6.5.2;
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o 13 i 14 ustawy z dnia 06 września 2001r o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30
000 euro, bez którego nie można udzielić zamówienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty;
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy
decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Wykonawca posiada:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
• przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Wykonawcy:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Warunki zapłaty: zgodnie z projektem umowy.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
-Poprawy omyłek rachunkowych,
-Żądania wyjaśnień w stosunku do wykonawców co do treści złożonych ofert.
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- wezwania do uzupełnienia dokumentów,
20. Do oferty należy załączyć:
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.
W załączeniu:
1. formularz oferty,
2. projekt umowy – zał. nr 2,
3. opis tras i częstotliwość transportu - zał. nr 3.
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Załącznik Nr 1 – formularz oferty
.............................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
.........................................................
(miejscowość i data)
telefon .. ............................... faks .........................
adres e-mail ...........................................................
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59- 940 Węgliniec
OFERTA
Nawiązując do zapytania ofertowego w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Realizacja usługi transportowej
polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje
kluczowe w Gminie Węgliniec”, realizowanego przez Gminę Węgliniec. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Oferuję wykonanie zamówienia w cenie:
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie
Trasa 1: autobus
Czerwona Woda – Kościelnik 54 km / dz. x 79 tyg. = 4266 km
Netto:………….…… zł (słownie: ……………zł)
Brutto: …………….. zł (słownie: …………… zł)
Szkoła Podstawowa w Ruszowie
Trasa 1 : bus (do 20 osób)
Ruszów- Jagodzin- Piaseczna 50 km/ dz. x 79 tyg. = 3950 km
Netto:………….…… zł (słownie: ……………zł)
Brutto: …………….. zł (słownie: …………… zł)
Trasa 2 autobus
Ruszów- Kościelna Wieś- Polana 52 km / dz. x 79 tyg. = 4108 km
Netto:………….…… zł (słownie: ……………zł)
Brutto: …………….. zł (słownie: …………… zł)
Szkoła Podstawowa w Węglińcu
Trasa 1: autobus Węgliniec-Zielonka- Stary Węgliniec
54 km / dz. x 79 tyg. = 4266 km
Netto:………….…… zł (słownie: ……………zł)
Brutto: …………….. zł (słownie: …………… zł)

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Razem
Netto:………….…… zł (słownie: ……………zł)
Brutto: …………….. zł (słownie: …………… zł)
2. OŚWIADCZAM, że:
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania,
- nie posiadam żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z zamawiającym.
3. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach
określonych przez Zamawiającego.
5. Jestem zarejestrowany w CEIDG / KRS pod nr………/RIS……*
6. Oświadczam, że jestem związany oferta przez okres 30 dni od jej złożenia.
7. Oświadczam, że przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.
8.
Oświadczam, że wybór złożonej przeze mnie oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do
powstania obowiązku podatkowego** w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub usługi
…………………………………………………………………………………………………………………
Wartość (w kwocie netto) ww. usług i/lub dostaw wynosi: ………………………………………………… zł
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
..........................., dnia ..................2019r.
………......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). W przypadku gdy
wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
*niewłaściwe skreślić
**W przypadku gdy wybór oferty prowadzi u Zamawiającego do obowiązku podatkowego, należy wskazać nazwę towaru lub
usługi oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT.
Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto
oferty, tj. w przypadku:
a)
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
b)
mechanizmów odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
c)
importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT
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Załącznik nr 3
Umowa nr ...................
zawarta w dniu ............... w Węglińcu, pomiędzy:
Gminą Węgliniec………………………………………… reprezentowaną przez:
.......................................................................................................................................
Przy kontrasygnacie skarbnika Gminy - …………………………………….
zwanym w treści umowy Zamawiającym, a:
.................................. z siedzibą w ........................, ul. ............................. NIP ......................... REGON
.............................
reprezentowanym przez:
........................................................................................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą.
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1.Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie postępowania zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo
zamówień publicznych – „ustawy PZP” (Dz. U. z 2018 poz. 1986ze zm.) oraz Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 – „wytycznych ws kwalifikowalności
wydatków”- pkt 6.5.2..
2.Zamawiający zleca Wykonawcy przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli prowadzących
zajęcia w ramach Projektu pn.” Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.Umowa obowiązuje: od udzielenia zamówienia do dnia …………… r.
§2
1.Wykonawca w ramach umowy zrealizuje następujące szkolenia:
1.1. …………………………………………………………………………………………..
1.2. …………………………………………………………………………………………..
2.Szkolenie/a odbędą się w następujących terminach:
………………………………………………………………….
3.Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Węgliniec.
4.Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do:
5.Przygotowania merytorycznego i prowadzenia zajęć zgodnie z warunkami określonymi przez
Zamawiającego.
6.Poinformowania Uczestników o realizacji szkolenia w ramach Projektu „Rozwijamy kompetencje
kluczowe w Gminie Węgliniec” realizowanych w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego” .
7.Zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa dotyczącymi realizacji projektów w
ramach EFS i ich przestrzegania przez cały okres trwania umowy.
§3
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1.Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie
z najlepszymi praktykami stosowanymi przy realizacji szkolenia, w tym:
a) Przygotowanie programów szkoleń
b) Szkolenie;
c) Zapewnienie ćwiczeń lub materiałów pomocniczych uczestnikom szkolenia w języku polskim;
d) Przekazanie nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia osobno zestawu materiałów szkoleniowych w
postaci elektronicznej lub innej formie (jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania szkolenia);
e) Zapewnienie sprzętu audio/video niezbędnego do zabezpieczenia szkolenia;
f) Prowadzenie dzienników zajęć i comiesięcznych listy obecności.
g) Przeprowadzenie testów początkowych i końcowych lub diagnoz początkowych i końcowych.
h)Wydanie zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.
2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację czynności określonych w §2 niniejszej umowy.
3.Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za:
- terminowe wykonywanie wszystkich czynności związanych z realizacją szkolenia ,
- poprawność realizacji zadań wymienionych w §2 i §3 pkt.1 zgodnie z obowiązującymi przepisami/
wymogami w tym zakresie (jeżeli ich dotyczą),
- rzetelność przedstawianych dokumentów.
4.Wykonawca oświadcza, że:
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§4
1.Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, niepodlegające
podwyższeniu w trakcie obowiązywania umowy na kwotę ........... zł brutto (słownie:
……………............................................ złotych), w tym:
Zadanie 3 - Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie
1)
Szkolenie - Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność,
praca zespołowa) 1gr. x 20godz. (15 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
2)
Szkolenie - Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych na
rynku pracy 1gr. x 20godz. (6 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
3)
Szkolenie - Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych 1gr. x 20godz. (6 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
4)
Szkolenie - Wykorzystanie e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych
dzięki środkom EFS 1gr. x 20godz. (15 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
5)
Szkolenie - Szachy w szkole 1gr. x 20godz. (8 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
6)
Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych 1gr. x 20godz. (15
osób)
Cena netto:……………………………………..zł
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Cena brutto:……………………………………zł
7)
Szkolenie - Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 20godz. (5 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
8)
Szkolenie - Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego
zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS 1gr. x 20godz. (5 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
9)
Szkolenie - Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 1gr. x 20godz. (5 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
10)
Szkolenie - Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 1gr. x 20godz. (15 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
11)
Szkolenie - Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 1gr. x 20godz. (15
osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
Zadanie 7 - Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Ruszowie
1)
Szkolenie - Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność,
praca zespołowa) 2gr. x 20godz. (25 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
2)
Szkolenie - Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych na
rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, j. obce) 1gr. x 20godz. (10 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
3)
Szkolenie - Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych 1gr. x 20godz. (7 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
4)
Szkolenie – Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów
dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007/2013 lub/i 2014-2020 1gr. x 20godz. (25
osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
5)
Szkolenie z zakresu pedagogiki specjalnej 2gr. x 20godz. (16 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
6)
Szkolenie - Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 2gr. x 20godz. (16 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
7)
Szkolenie - Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego
zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS 1gr. x 20godz. (25 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
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8)
Szkolenie - Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 1gr. x 20godz. (20 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
Zadanie 11 - Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Węglińcu
1)
Szkolenie - Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność,
praca zespołowa) 1gr. x 20godz. (20 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
2)
Szkolenie - Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych na
rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, j. obce) 1gr. x 20godz. (20 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
3)
Szkolenie - Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych 1gr. x 20godz. (8 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
4)
Szkolenie - Wykorzystanie e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych
stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007/2013 lub/i 2014-2020 1gr. x 20godz. (20 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
5)
Szkolenie - Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 20godz. (8 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
6)
Szkolenie - Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego
zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS 1gr. x 20godz. (20 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
7)
Szkolenie - Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 1gr. x 20godz. (20
osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
8)
Szkolenie - Metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 1gr. x 20godz. (19 osób)
Cena netto:……………………………………..zł
Cena brutto:……………………………………zł
2.Faktury za wykonanie usługi szkolenia będą każdorazowo płatne w terminie 30 dni od dnia ich
doręczenia Zamawiającemu, po przeprowadzeniu każdego szkolenia lub kilku szkoleń.
3.Koszt wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu jest niezmienny przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy.
4.Koszt wynagrodzenia podanego w pkt. obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu
zrealizowania przedmiotu umowy przez cały czas jej trwania.
5.W przypadku wykonania umowy w sposób nieprawidłowy lub ze szkodą dla Zamawiającego,
Zamawiający ma prawo do stosownego obniżenia wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy.
6.Wykonawca oświadcza, iż nie jest /jest czynnym podatnikiem VAT.
7.Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia lub wstrzymanie płatności, które nie były spowodowane jego
działaniem. Zamawiający przekazuje Wykonawcy środki finansowe w terminie zależnym od daty
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otrzymania płatności z Instytucji Pośredniczącej. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie rościł praw do
wypłaty odsetek w przypadku opóźnień wypłaty wynagrodzenia z w/w powodu.
8.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 płatne będzie w ramach rozdziału ……, § …. .
§5
Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana zasad naliczania i wypłaty wynagrodzenia,
Wykonawca nie będzie rościł prawa do zmiany ustalonego wynagrodzenia.
§6
1.Wykonawca oświadcza, iż w razie zaprzestania finansowania projektu na skutek rozwiązania umowy
pomiędzy Gminą Węgliniec a Instytucją Pośredniczącą wyraża zgodę na rozwiązanie niniejszej umowy bez
wypowiedzenia przez Zamawiającego oraz, że nie będzie rościł sobie pretensji do jakiegokolwiek
odszkodowania z tego tytułu.
2.Zamawiający w razie powstania szkody zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na warunkach
ogólnych Kodeksu cywilnego.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku braku
wywiązywania się przez Wykonawcę ze swoich obowiązków, w szczególności nieprzestrzegania terminów i
zasad prawnych, powodujących opóźnienia i wadliwość realizacji projektu.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia, że do wykonania
zamówienia zatrudniono osoby inne niż wskazane w ofercie bez uzgodnienia z Zamawiającym.
§7
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w następujących okolicznościach:
1.W razie niemożności przeprowadzenia zajęć przez Wykonawcę lub osoby prowadzące szkolenie z
ramienia wykonawcy (np. zwolnienie lekarskie, zdarzenie losowe), będzie on mógł we własnym zakresie
zapewnić zastąpienie wskazanej w ofercie osoby przez inną osobę. Osoba zastępująca winna spełniać
wymagania określone w zapytaniu. O zmianie takiej Wykonawca zobowiązany jest uprzednio
poinformować Zamawiającego na piśmie w celu uzgodnienia zastępstwa.
2.prawo zmian w harmonogramie zajęć po uprzednim uzgodnieniu ich z wybranym Wykonawcą zadania,
3.po podpisaniu umowy, a najpóźniej na dwa dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, możliwość
zmniejszenia liczby osób biorących udział w szkoleniu niż określono w zapytaniu i w umowie z uwagi na
przyczyny niezależne, np. śmierć potencjalnego uczestnika szkolenia, długotrwała choroba uczestnika
szkolenia powstała przed rozpoczęciem szkolenia, skreślenia z listy uczestników projektu potencjalnego
uczestnika szkolenia lub innej ważnej przyczyny losowej.
4.Inne zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy przy dochowaniu należytej
staranności.
5.Zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
6.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu i Instytucji Pośredniczącej prawa wglądu do
dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych do dnia
………………. 2020…..
§9
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 10
1.Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie niniejszej
umowy w formie kar umownych.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a)za odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
b)za stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez
Wykonawcę - w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %. wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
d)za nieuzgodnioną z Zamawiającym zmianę osób na inne niż wskazane w ofercie do realizacji zadania, lub
też zatrudnienie osób niewskazanych w ofercie bez uzgodnienia z Zamawiającym w wysokości 0,5 %
wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
4.Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
5.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych z faktury
Wykonawcy.
§ 11
1. W razie powstania sporów na tle wykonywania niniejszej umowy Sądem rozstrzygającym jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
§ 12
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………………………..
inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani …………………,
kontakt: adres e-mail, telefon/ ………………………………;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych
kwalifikowalności- zapytanie ofertowe wg procedury
umieszczenia w Bazie Konkurencyjności na
podstawie punktu 6.5.2;
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 13 i 14 ustawy z dnia 06 września 2001r o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)
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dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej
30 000 euro, bez którego nie można udzielić zamówienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
•
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
•
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
•
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
•
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
•
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Wykonawcy:
•
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
•
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
•
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z zastrzeżeniem, że dwa otrzymuje
Zamawiający.

.................................................
Zamawiający

................................................
Wykonawca
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Załącznik nr 3
OPIS TRAS i CZESTOTLIWOŚCI TRANSPORTU
Dowóz uczniów po zajęciach dodatkowych w projekcie do domu:
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie
Trasa 1: autobus
Czerwona Woda – Kościelnik
54 km tygodniowo- 37 tygodni w 2019 roku, 42 tygodnie w 2020
Szkoła Podstawowa w Ruszowie
Trasa 1 bus (do 20 osób)
Ruszów- Jagodzin- Piaseczna
50 km tygodniowo- 37 tygodni w 2019 roku, 42 tygodnie w 2020
Trasa 2 autobus
Ruszów- Kościelna Wieś- Polana
52 km tygodniowo- 37 tygodni w 2019 roku, 42 tygodnie w 2020
Szkoła Podstawowa w Węglińcu
Trasa 1: autobus
Węgliniec-Zielonka- Stary Węgliniec
54 km tygodniowo- 37 tygodni w 2019 roku, 42 tygodnie w 2020
Przyjęto następujące założenia:
Dowóz dzieci do domu po zajęciach 1 raz w tygodniu.
Szkołę w Ruszowie będą obsługiwać bus i autobus , na dwóch trasach.
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