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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie na w/w usługi prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
1. Zamawiający: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut/Przedszkole Publiczne
w Soninie tel. 17 225 22 64 faks 17 225 65 36,
e-mail: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3.

Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie zajęć
grupowych z logorytmiki oraz zajęć indywidualnych logopedycznych
w ramach projektu pn. „Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3.1. Opis przedmiotu zamówienia
ZAJĘCIA GRUPOWE Z LOGORYTMIKI:
Miejsce prowadzenia zajęć
Przedszkole Publiczne w Soninie
Liczebność grup
8÷12 osobowe
Czas trwania zajęć
zajęcia dla dzieci 2,5-4 letnich wymiar 15 min.,
zajęcia dla dzieci 5-6 letnich wymiar 30 min.
Liczba grup
5 gr. dzieci 2,5-4 letnich
5 gr. dzieci 5-6 letnich
Częstotliwość zajęć
2 x tyg. dla każdej grupy (przynajmniej 1 dniowa
przerwa pomiędzy poszczególnymi zajęciami danej
grupy)
Termin prowadzenia zajęć
w dniach od poniedziałku do piątku
(prowadzone w tym samym czasie dla 2 różnych grup
w osobnych pomieszczeniach)
rozpoczęcie zajęć niezwłocznie po podpisaniu umowy
zakończenie do 30 czerwca 2014 r.
Ilość zajęć do zrealizowania
1 180 zajęć (590 zajęć w wymiarze 15 min. i 590
zajęć w wymiarze 30 min.)
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie diagnozy wszystkich dzieci
uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Soninie mającej na celu podział
przedszkolaków na 10 grup 8÷12 osobowych z uwzględnieniem wieku uczestników zajęć
oraz zdiagnozowanych potrzeb w zakresie poprawności wymowy. Diagnoza zostanie
przeprowadzona dwukrotnie; pierwsza niezwłocznie po podpisaniu umowy, a druga w
pierwszym tygodniu września 2013 r.
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE LOGOPEDYCZNE:
Miejsce prowadzenia zajęć
Przedszkole Publiczne w Soninie
Rodzaj zajęć
zajęcia indywidualne
Czas pracy logopedy
2 x w tygodniu po 3h (1h = 60 min.)
Termin prowadzenia zajęć
w dniach od poniedziałku do piątku
rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu umowy
zakończenie do 30 czerwca 2014 r.
Ilość godzin do zrealizowania
354 h
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie diagnozy wszystkich dzieci
uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Soninie mającej na celu wyłonienie
przedszkolaków kwalifikujących się do wsparcia logopedycznego. Diagnoza zostanie
przeprowadzona dwukrotnie: pierwsza niezwłocznie po podpisaniu umowy, druga w
pierwszym tygodniu września 2013 r.
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Wykonawca przedstawi programy zajęć będących przedmiotem zamówienia przed
podpisaniem umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia szczegółowych harmonogramów realizacji
zajęć, do których Wykonawca nie będzie wnosił zastrzeżeń.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć
obejmującej: dzienniki zajęć, listy obecności, diagnozę na wstępie (dla każdego dziecka),
karty obserwacji rozwoju każdego dziecka (raz na kwartał, przy czym pierwsze karty
zostaną sporządzone na koniec czerwca 2013 r.).
4. Termin wykonania zamówienia:
W okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2014 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
5.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania co najmniej
dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi
poniższe kryteria:
a) posiadają wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończone studia
w zakresie logopedii, lub
b) posiadają wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończone studia
magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii
oraz 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie logopedii
6. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie
5 niniejszej specyfikacji muszą być:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych – Zał. Nr 1 do Oferty
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych – Zał. Nr 2 do Oferty
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
sporządzony przez wykonawcę według Zał. Nr 3 do Oferty, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności podczas wykonywania
usługi oraz informacją o podstawie do dysponowania ww. osobami.
d) oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w druku OFERTA.
e) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja,
że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zawarta w druku OFERTA.
6.2. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punkcie 6.1. niniejszej
specyfikacji.
6.2.1. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1 muszą być złożone w oryginale.
6.2.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
6.2.3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw.
konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki
cywilnej musi złożyć oświadczenie wymienione w punkcie 6.1.a) niniejszej specyfikacji.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
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6.2.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać
na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie musi być przedstawione
w oryginale. W przypadku złożenia zobowiązania w kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub niezłożenia ww. zobowiązania,
wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 4 Prawa zamówień publicznych, a jego oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.
6.2.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w punktach 5.2. i 5.3. niniejszej SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, kopie
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio
wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go
dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności
upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych
przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów)
lub przez wykonawcę .
6.3. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
a) Wypełniony druk OFERTA stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
zawierający oświadczenie, że wykonawca spełnia wszystkie warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy,
to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej notarialnie.
7. W
prowadzonym
postępowaniu
wszelkie
oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną.
W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić
zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą
faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub
wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument
lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są osoby:
W sprawach proceduralnych
P. Elżbieta Balawejder – tel. 17 225 67 62
w sprawach merytorycznych
P. Agnieszka Szpytma – tel. 17 224 60 92
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy niż 60 dni.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: Oferta przetargowa na:
„Organizację i przeprowadzenie zajęć grupowych z logorytmiki oraz zajęć
indywidualnych logopedycznych i w ramach projektu pn. „Kochajcie dzieciństwo
i sprzyjajcie jego zabawom” oraz dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.
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Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 5 /dziennik
podawczy/
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą
lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
10. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie, w siedzibie zamawiającego tj.
Urzędzie Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 5 w terminie
do dnia 12.04.2013 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.04.2013 o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy
Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 33
11. Cenę oferty należy podać zgodnie z drukiem OFERTA stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej specyfikacji.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
określonego w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wysokość podatku ulegnie zmianie.
12. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena całkowita brutto –
100%.
Każda część oceniana będzie osobno według wzoru:
Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów gdzie:
Cn– najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cb– cena oferty badanej,
100– wskaźnik stały,
100%– procentowe znaczenie kryterium ceny.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą
całkowitą ilość punktów.
13. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na przedmiotowe usługi, zostanie
podpisana umowa. Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Termin
zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten
może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców.
O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu
postępowania odwoławczego.
Stosownie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony mogą dokonywać nieistotnych
zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano Wykonawcę polegającej
na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również
Wykonawcy np. z powodu zmiany osób prowadzących zajęcia za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały kwalifikacje do
prowadzenia zajęć, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe:
choroba, wypadek itp.); wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości i liczby zajęć przez Zamawiającego
oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale
VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do
ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280 z późn.
zm.);
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
20. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
21. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia
odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń
w walutach obcych.
22. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
23. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Zatwierdzam:
Zbigniew Łoza
Wójt Gminy Łańcut
Łańcut, dnia 03.04.2013 r.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut
/Przedszkole Publiczne w Soninie

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej)*

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

Adres .................................................................................................................

Telefon................................................................................................................

NIP.....................................................................................................................

PESEL.................................................................................................................

Faks, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję .....................................

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję
............................................................................................................................
W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane dotyczące
Pełnomocnika.

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na:
Organizację i przeprowadzenie zajęć grupowych z logorytmiki oraz zajęć
indywidualnych logopedycznych w ramach projektu pn. „Kochajcie dzieciństwo
i sprzyjajcie jego zabawom”
oferuję/oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na
warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Za cenę brutto: ...................................... zł
słownie: ........................................................................................................... zł
w tym podatek VAT w wysokości .............. %, tj. ................................. zł
Cena netto: ...................................... zł
słownie: .............................................................................................................zł
w tym
cena netto za ZAJĘCIA GRUPOWE Z LOGORYTMIKI W WYMIARZE 15 MIN.:
...................................... zł
słownie: .............................................................................................................zł
plus podatek VAT w wysokości .............. %, tj. ................................. zł
7

cena netto za ZAJĘCIA GRUPOWE Z LOGORYTMIKI W WYMIARZE 30 MIN.:
...................................... zł
słownie: .............................................................................................................zł
plus podatek VAT w wysokości .............. %, tj. ................................. zł
cena netto za ZAJĘCIA INDYWIDUALNE LOGOPEDYCZNE W WYMIARZE 60 MIN.:
...................................... zł
słownie: .............................................................................................................zł
plus podatek VAT w wysokości .............. %, tj. ................................. zł

1. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami
przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia.
3. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje
potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
4. Oświadczam/my, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:
Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej / Należymy do grupy kapitałowej
i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej*.
* niepotrzebne skreślić.
7. Podwykonawcom zamierzam/my powierzyć wykonanie

zakresu zamówienia:

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

……………………………, dnia ……………………………….

.................................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr ………………. (Projekt)
zawarta w dniu ……….………… r. w Soninie pomiędzy GMINĄ ŁAŃCUT/Przedszkolem Publicznym
w Soninie zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
P. Ewę Plesnar – Dyrektora Przedszkola Publicznego w Soninie
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.
zm.) rozstrzygniętego w dniu …………………………. została zawarta umowa następującej treści:

§1
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa jest realizowana w ramach i na potrzeby projektu
pn. „Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie
9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia zajęć
grupowych z logorytmiki oraz zajęć indywidualnych logopedycznych w ramach projektu, o którym
mowa w § 1 zgodnie z niniejszą umową i ofertą Wykonawcy z dnia ………………………………………………..

§3
1. Szczegółowe wymagania dotyczące zajęć grupowych z logorytmiki, o których mowa w § 2:
1) Zajęcia świadczone będą w siedzibie Przedszkola Publicznego w Soninie, w dniach pracy
przedszkola tj. od poniedziałku do piątku.
2) Zajęciami objęte zostaną dzieci w wieku 2,5-6 lat ujęte w grupy 8-12 osobowe.
3) Liczba grup objętych zajęciami wynosi:
a) w roku szkolnym 2012/2013 - 5 grup dzieci w wieku 2,5-4 lat (zajęcia w wymiarze 15 min.)
5 grup dzieci w wieku 5-6 lat (zajęcia w wymiarze 30 min.),
b) w roku szkolnym 2013/2014 - 5 grup dzieci w wieku 2,5-4 lat (zajęcia w wymiarze 15 min.)
5 grup dzieci w wieku 5-6 lat (zajęcia w wymiarze 30 min.).
4) Zajęcia odbywać się będą nie rzadziej jak 2 x w tygodniu dla każdej grupy; przy czym
konieczna jest przynajmniej 1 dniowa przerwa pomiędzy poszczególnymi zajęciami danej
grupy.
5) Zajęcia będą prowadzone w tym samym czasie dla 2 grup, w osobnych pomieszczeniach.
6) Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Zamawiającego, a Wykonawca nie
będzie wnosił do niego zastrzeżeń.
7) Liczba zajęć nie przekroczy 590 zajęć w wymiarze 15 min. oraz 590 zajęć w wymiarze 30 min.,
przy czym Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu
pomniejszenia liczby zajęć.
8) Termin realizacji zajęć – od podpisania umowy do 30.06.2014 r.
9) Zajęcia realizowane będą w oparciu o program zajęć stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące zajęć indywidualnych logopedycznych, o których mowa
w § 2:
1) Zajęcia świadczone będą w siedzibie Przedszkola Publicznego w Soninie, w dniach pracy
przedszkola tj. od poniedziałku do piątku,
2) Zajęciami indywidualnymi objęte zostaną dzieci w wieku 2,5-6 lat, u których zostanie
zdiagnozowana potrzeba wsparcia logopedycznego.
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3) Logopeda będzie pracował nie rzadziej jak 2 x w tygodniu po 3 godziny zegarowe, przy czym
szczegółowy harmonogram pracy logopedy zostanie ustalony przez Zamawiającego, a
Wykonawca nie będzie wnosił do niego zastrzeżeń.
4) Czas pracy logopedy nie przekroczy 354 godzin zegarowych, przy czym Wykonawcy nie
przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu pomniejszenia liczby godzin.
5) Termin realizacji zajęć - od podpisania umowy do 30.06.2014 r.
6) Zajęcia realizowane będą w oparciu o program zajęć stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
§4
1. Zamawiający oświadcza, że udostępni nieodpłatnie pomieszczenia służące do przeprowadzenia
zajęć będących przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
1) zajęcia zostaną przeprowadzone przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, posiadające
odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Zmiana prowadzącego może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
2) zajęcia będą prowadzone w zgodzie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, o której
mowa w Rozporządzeniu (WE) 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r.
3) przysługują mu do materiałów dydaktycznych wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności do programów zajęć wyłączne i nieograniczone prawa autorskie,
a dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi
prawami osób trzecich.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji usług w terminie do 30 czerwca 2014 r.

§6
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością, czuwania nad
prawidłową realizacją umowy,
2) poinformowania uczestników zajęć, iż są one organizowane w ramach projektu „Kochajcie
dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
3) bieżącego dokonywania wpisów w dziennikach zajęć potwierdzających wykonanie przedmiotu
umowy oraz bieżącego prowadzenia list obecności, a także dostarczenia Zamawiającemu
w oryginałach ww. dokumentów,
4) dwukrotnego przeprowadzenia diagnozy wstępnej wśród wszystkich dzieci uczęszczających do
Przedszkola Publicznego w Soninie (pierwsza diagnoza – niezwłocznie po podpisaniu umowy,
druga – w pierwszym tygodniu września 2013 r.) pozwalającej na podział uczestników projektu
w zależności od wieku oraz potrzeb w zakresie poprawności wymowy, na grupy 8-12 osobowe
uczestniczące w zajęciach logorytmicznych oraz na wskazanie uczestników kwalifikujących się do
wsparcia logopedycznego,
5) prowadzenia kwartalnych kart obserwacji rozwoju dziecka dla każdego uczestnika zajęć,
6) do uczestnictwa w wywiadach przeprowadzanych raz na kwartał przez Zamawiającego mających
na celu ocenę postępów uczestników zajęć,
7) udostępnienia Zamawiającemu informacji na temat realizacji zajęć w każdym czasie i na każde
żądanie Zamawiającego oraz pozostawania w stałym kontakcie z Koordynatorem Projektu
osobiście lub telefonicznie oraz na każde żądanie Zamawiającego,
8) oznaczania wszystkich materiałów dotyczących realizowanych zajęć zgodnie z Wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zamieszczonymi na stronie www.pokl.wup-rzeszow.pl,
9) indywidualizacji zajęć poprzez wprowadzenie systematycznej oceny postępów poszczególnych
uczestników i zwiększenia pomocy wobec tych uczestników, u których zaobserwowano trudności,
10) prowadzenia dokumentacji dotyczącej uczestników kursów zgodnie z wytycznymi Instytucji
Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
11) do przekazywania Zamawiającemu list obecności uczestników zajęć, dzienników zajęć, kart
diagnozy wstępnej oraz kwartalnych karty obserwacji rozwoju dziecka.
§7
Wykonawca zapewni warunki i środowisko pracy niezbędne do przeprowadzenia zajęć zgodne
z przepisami BHP.
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§8
1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli przez Zamawiającego prawidłowości realizacji umowy
oraz udostępni do wglądu pełną dokumentację związaną z wykonaniem umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie:
1) Prawo kontroli przebiegu i efektywności zajęć oraz frekwencji uczestników.
2) Prawo kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3) Prawo prowadzenia bieżącego nadzoru nad przebiegiem zajęć.
3. Kontrola może być przeprowadzana w toku wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu.
W ramach kontroli Zamawiający może żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji
dotyczących wykonywania umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany
dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów, które
dotyczą Zamawiającego uzyskanych podczas wzajemnej współpracy. Wszystkie informacje
otrzymane od Zamawiającego Wykonawca traktuje jako poufne.
§9
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich
informacji, w szczególności danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą
w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania
w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez
drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane
wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające
zabezpieczenie danych osobowych osób biorących udział w projekcie zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie danych wynikających z realizacji niniejszej umowy do
celów statystycznych, informatycznych, kontroli, monitoringu i ewaluacji projektu.
§ 10
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje i pokrywa wszelkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu umowy w tym: przeprowadzenie zajęć, koszty materiałów szkoleniowych
i dydaktycznych, koszty przeprowadzenia diagnozy wstępnej, koszty prowadzenia kwartalnych kart
obserwacji oraz wszelkie inne koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy
i nie przekroczy kwoty ……………… zł brutto (słownie: ……..……………………………………złotych).
2. Rzeczywiste wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostanie jako
iloczyn faktycznie zrealizowanych ilości zajęć i cen jednostkowych za dane zajęcia.
3. Wynagrodzenie za zajęcia grupowe logorytmiczne w wymiarze 15 min. wynosi ………….………….. zł
brutto.
4. Wynagrodzenie za zajęcia grupowe logorytmiczne w wymiarze 30 min. wynosi ………….………….. zł
brutto.
5. Wynagrodzenie za zajęcia indywidualne logopedyczne w wymiarze 60 min. wynosi
………….………….. zł brutto.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy regulowane będzie miesięcznie, w terminie 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Zamawiającego środków z Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie.
7. Podstawą do dokonania zapłaty za wykonane usługi będzie dostarczenie Zamawiającemu
dokumentacji, o której mowa w §6 pkt. 11 za dany miesiąc.
8. Wykonawca wystawi fakturę na Przedszkole Publiczne w Soninie, Sonina 267, 37-100 Łańcut, NIP
815-15-84-084.
9. Obsługa finansowa całości przedmiotu umowy prowadzona będzie przez Zespół AdministracyjnoFinansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut (ZAFOSiP).
10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku ZAFOSiP.
11. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy zapłata wynagrodzenia
może nastąpić po uprzednim dostarczeniu dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał należne mu
wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o podwykonawstwo.
§ 11

[ w przypadku braku innych podmiotów ]
Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi.

lub:
[ w przypadku udziału innych podmiotów ]
Wykonawca wykona przedmiot umowy z udziałem innych podmiotów.
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§ 12
W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie zostanie zrealizowana wymagana liczba
zajęć logorytmicznych bądź godzin zajęć logopedycznych, rozliczenie nastąpi zgodnie z faktycznie
zrealizowaną liczbą zajęć logorytmicznych bądź godzin zajęć logopedycznych, pod warunkiem
przekazania środków na tak zrealizowane zajęcia przez WUP.
§ 13
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach:
a) za każdy dzień opóźnienia ostatecznego terminu realizacji zajęć – w wysokości 0,5% wartości
brutto całej umowy
b) za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za usługi, od których wykonania
odstąpiono.
2. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony mogą dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych oraz odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
4. W przypadkach opóźniania terminów przeprowadzania poszczególnych szkoleń Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części bez wyznaczania dodatkowego terminu do
wykonania umowy lub jej części.
§ 14
1. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony mogą dokonywać nieistotnych
zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano Wykonawcę
polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
jak również Wykonawcy np. z powodu zmiany osób prowadzących zajęcia za uprzednią pisemną
zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały kwalifikacje do
prowadzenia zajęć, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe:
choroba, wypadek itp.); wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości i liczby zajęć przez
Zamawiającego oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy:
a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów.
§ 15
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie nienależytego jej wykonywania
przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach
i nie usunięciu ich niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4
§ 16
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za już wykonany przedmiot
umowy.
§ 17
1. Wszelkie ewentualne spory mogące powstać w związku z umową będą podlegały rozstrzygnięciu
przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Integralną część umowy stanowią: SIWZ oraz Oferta wykonawcy.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Zał. Nr 1 do Oferty

……………………., dnia ……………

…………………………………..
(Wykonawca)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

………………………………….
Podpis osoby upoważnionej
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Zał. Nr 2 do Oferty

……………………., dnia ……………

…………………………………………..
(Wykonawca)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

……………………..…………………….
Podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2 do SIWZ
WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
spełniających wymagania określone w punkcie 5
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................

Adres Wykonawcy:..................................................................................................
Lp.

Imię i nazwisko

Wykształcenie
i kwalifikacje

Opis doświadczenia
zawodowego

Podstawa do
dysponowania*

* W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi
dysponował, tj. musi przedstawić pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.
W przypadku osób fizycznych oraz osób prowadzących samodzielną działalność należy
do oferty dołączyć:
-pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej
funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia lub
- inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) wykazujący, że wykonawca
będzie dysponował w/w osobami przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia,
złożony w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
składającego ofertę.

W przypadku niezłożenia ww. dokumentów lub złożenia dokumentów w formie niezgodnej
z wyżej określoną, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, a jego oferta odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

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