Powiat Ciechanowski
I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego
ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów
tel./fax: +48 23 672 24 04, e-mail: sekretariat@krasiniak.pl
________________________________________________________________________________
Ciechanów, dnia 06.11.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/RPOWM/2019
na
STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI w PROJEKCIE:

„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”
nr RPMA.10.01.01-14-b601/18
Zamawiający – Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie i realizator projektu I Liceum
Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 66, 06-400
Ciechanów zaprasza do składania ofert na STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI w
projekcie: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X
Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
/-/
Marzanna Zmysłowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
WM 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
dla uczestników postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawców oraz innych osób,
których dane osobowe pozyskano w związku
z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę.
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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonej do postępowania ofercie jest Dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego, z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, e-mail: sekretariat@krasiniak.pl , tel. 23 672
24 04
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych za pomocą adresu e-mail: iod@krasiniak.pl lub tel. 23 672 24 04, lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI w
projekcie: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
4) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
 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, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników, 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, tj.
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
 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.
10) Zamawiający jednocześnie informuje o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15 i 18rozporządzenia
2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zamawiający informuje, iż w związku z art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych:
1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji:
a) mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
b) mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia;
c) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Wnioskodawca
Powiat Ciechanowski
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
Realizator:
I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego
ul. 17 Stycznia 66
06-400 Ciechanów
Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jest
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego Pani Marzanna Zmysłowska.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych
na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla 4 nauczycieli, biorących udział w projekcie:
„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest kształtowanie umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie
na rynku pracy, wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk, zarówno przez np.
indywidualne podejście do pracy z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój
kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz
doposażenie bazy dydaktycznej I LO.
Projekt zakłada:
1. Zajęcia wyrównawcze (matematyka, j. angielski, biologia. chemia, fizyka, geografia).
2. Kółka zainteresowań (matematyka, j. angielski, biologia. chemia, fizyka, geografia).
3. Warsztaty z umiejętności kluczowych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość,
umiejętność pracy zespołowej, umiejętność rozumienia.
4. Studia podyplomowe dla 4 nauczycieli.
5. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna, geograficzna, biologiczna).
6. Zajęcia z rozwijania kompetencji cyfrowych.
7. Wyposażenie pracowni TIK.
8. Warsztaty kompetencji cyfrowych dla nauczycieli.
Studia podyplomowe mają zapewnić 4 nauczycielom biorącym udział w projekcie doskonalenie
umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji w zakresie stosowania metod oraz form
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności obejmujące studia
podyplomowe. Nauczyciele ci odczuwają potrzebę doskonalenia umiejętności prowadzenia procesu
nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz
wykorzystania cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie np. coaching, tutoring,
ICT, kompetencje cyfrowe itp.
Klasyfikacja dostaw wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego
Dodatkowe kody CPV:
80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie
akademickim
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Jeżeli gdziekolwiek przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, certyfikatów - jeżeli mogłoby to doprowadzić
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający
dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych.
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów
podyplomowych dla 4 nauczycieli pracujących w I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie.
2) Zamówienie przeznaczone jest dla 4 nauczycieli - uczestników projektu „Kompetencje kluczowe
drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X
Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
3) Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli
wraz z wniesieniem opłat zgłoszeniowych oraz związanych z wydaniem dyplomów.
4) Miejsce realizacji zadań - teren Polski.
5) Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
a) Część nr 1 usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu
semestralnych dla 2 nauczycieli na kierunku Coaching i tutoring w edukacji, ewentualnie na
innym kierunku o tematyce pokrewnej.
b) Część nr 2 usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu
semestralnych dla 2 nauczyciela na kierunku Rewalidacja, ewentualnie na innym kierunku o
tematyce pokrewnej.
6) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
ofertę na każdą wydzieloną cześć zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę albo na jedną
bądź na obie części. Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych ograniczeń.
3. Zakres obowiązków wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niestacjonarnych, dwusemestralnych
studiów podyplomowych dla nauczycieli pracujących w I Liceum Ogólnokształcącym w
Ciechanowie, na podstawie programu zajęć oraz harmonogramu sesji zjazdowych, na
warunkach organizacyjnych, finansowych i na zasadzie podziału kompetencji i uprawnień
ujętych w umowie.
2) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować studia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy.
3) Wykonawca zrealizuje studia zgodnie z harmonogramem zjazdów, który przedstawi
Zamawiającemu na 7 dni przed terminem pierwszego zjazdu.
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu - na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu
opracowany szczegółowy program kształcenia studiów podyplomowych na wskazanych do
realizacji kierunkach.
5) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla uczestników
studiów podyplomowych.
6) Wykonawca zobowiązuje się po ukończeniu studiów podyplomowych wystawić, najpóźniej
do 14 dni od dnia zakończenia studiów świadectw ukończenia studiów podyplomowych na
podstawie i według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) w sprawie
tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz

niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów
podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
7) Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich wymaganych dokumentów
niezbędnych do wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
8) Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu oraz upoważnionym organom
kontrolnym kontrolowanie realizacji studiów podyplomowych poprzez m. in. wizytowanie
zajęć.
9) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów 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 (RODO) zarówno w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak również po jej zakończeniu.
10) Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
11) Wykonawca obowiązuje się do świadczenia usługi na profesjonalnym poziomie i z należytą
starannością, z zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie
wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)
12) Zamawiający wymaga, aby studia podyplomowe prowadzone były w oparciu o program
studiów sporządzony zgodnie z art. 8a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, określający w
szczególności efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikowania i dokumentacji.
13) Dopuszcza się realizację studiów podyplomowych zarówno w trybie popołudniowym,
weekendowym jak i wakacyjnym.
14) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia należytego dokumentowania prowadzonych
studiów podyplomowych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
15) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i warunki,
konieczne do należytego wykonania umowy, a zajęcia w ramach poszczególnych studiów
podyplomowych prowadzone będą przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających
kompetencje do prowadzenia zajęć.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia powinien posiadać niezbędną wiedzę i
doświadczenie do wykonywania zamówienia.
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów dot. Części nr 1 i 2 - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów
podyplomowych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
posiadają uprawnienie do organizacji studiów podyplomowych, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1668 ze zm.) lub polegają na innych podmiotach, które takie uprawnienia posiadają.
2. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
1) Wykonawcy, którzy są powiązani 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

2)

3)

4)
5)

6)
7)

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, a
polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawcy podlegający wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.
207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze
zm.) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązania
wobec Zamawiającego chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca
nie ponosił odpowiedzialności.
Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od
podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i
doświadczenia.
Wykonawcy którzy zalegają z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Wykonawcy którzy zalegają z opłaceniem składek wobec Urzędu Skarbowego.

Z treści złożonych dokumentów w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez
Wykonawcę wymaganych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia
warunek/nie spełnia warunku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli deklarowanych oświadczeń.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego bez podania
przyczyny, a także zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w
przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
10. Należność za zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na
niestacjonarnych studiach podyplomowych dla 4 nauczycieli - uczestników projektu,
będzie płatna po otrzymaniu przez Zamawiającego środków z Instytucji Wdrażającej, na
podstawie wystawionej prawidłowo faktury przez Wykonawcę. W związku z powyższym
Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek z tytułu
jakichkolwiek opóźnień w wypłacie.
11. Opis sposobu przygotowania ofert:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu oferty –
stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Oferta musi być czytelnie podpisana przez Wykonawcę.
4) Dokument złożony w formie kopii musi być opatrzony klauzulą: „Za zgodność z
oryginałem” i poświadczony przez Wykonawcę.
5) Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale.
6) Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty.
12. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z formularzem cenowym, zgodnie z
załącznikiem nr 1A, należy przesłać/składać w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności do dnia 14.11.2019 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego: I Liceum
Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego, ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów.
Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
Zamawiającego.
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres, telefon

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego
ul. 17 Stycznia 66
06-400 Ciechanów
OFERTA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA
NIESTACJONARNYCH STUDIACH PODYPLOMOWYCH DLA 4 NAUCZYCIELI,
biorących udziałw projekcie pt.: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”.
NIE OTWIERAĆ PRZED 14.11.2019 r. godz. 10:00

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert w siedzibie
Zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego, ul. 17 Stycznia 66, 06-400
Ciechanów w sekretariacie szkoły.
13. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1.
2.

Formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1
Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z
przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do
wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.
14.

Kryteria oceny oferty, waga punktowa, opis sposobu przyznawania punktacji:

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium:
 „Cena” 100%

Opis sposobu obliczania kryterium „Cena”.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Ocenie podlega cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą ze wzoru:
C = (Cmin : Cb) x 100
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena",
C min – cena oferty najtańszej spośród złożonych,
C b – cena oferty badanej.
Maksymalna ilość punktów – 100 pkt.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest:
Sylwester Czaplicki – Koordynator Projektu tel. 574836569 e-mail: krasiniak@onet.eu
16. Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie
Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
Imię i nazwisko lub nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………….………………………………….
Adres: ………………………………….………………..……………………………………………
NIP: …………………………….
Telefon: …………………… adres e-mail. …………………………………………………………..
1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące usługi zorganizowania i przeprowadzenia
studiów podyplomowych na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla 4 nauczycieli,
biorących udział w projekcie: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.0114-b601/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ,
składam/my/ niniejszą ofertę.
2. Wynagrodzenie:
Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 oferujemy za wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie:
Łączna wartość netto …………… zł podatek VAT …….. % w kwocie ……………………. zł,
Łączna wartość brutto …………… zł, (słownie: ……………………………………………… )
Szczegółowe wyliczenie ceny ofertowej brutto i netto należy wskazać w poniższej tabeli, przy
czym Wykonawca wypełnia tylko te dane w tabeli co do której części składa ofertę.
1) Część 1 - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu semestralnych
dla 2 nauczycieli na kierunku Coaching i tutoring w edukacji, ewentualnie na innym kierunku o
tematyce pokrewnej.
Nazwa proponowanego kierunku
studiów

cena jednostkowa za
proponowany kierunek
studiów

łączna cena za studia
dla 2 nauczycieli

netto ......................... zł

netto ......................... zł

brutto ......................... zł

brutto ......................... zł

2) Część 2 - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu semestralnych
dla 1 nauczyciela na kierunku Rewalidacja, ewentualnie na innym kierunku o tematyce
pokrewnej.

Nazwa proponowanego kierunku
studiów

cena jednostkowa za
proponowany kierunek
studiów

łączna cena za studia
dla 2 nauczycieli

netto ......................... zł

netto ......................... zł

brutto ......................... zł

brutto ......................... zł

3. Oświadczenia:
1) Oświadczamy, że oferowana przez nas cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie
koszty wykonania zamówienia, uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do
przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
2) Oświadczamy, że oferowana przez nas usługa w pełni odpowiada wszystkim wymaganiom
Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym.
3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni.
4) Oświadczamy, że akceptujemy wskazany termin i sposób płatności za wykonywanie
przedmiotu zamówienia.
5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego i akceptujemy
je bez zastrzeżeń.
6) Oświadczamy, że dysponujemy wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi
samodzielne wykonanie przedmiotu zamówienia,
7) Oświadczamy, że nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym.
8) Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w całości w terminie wskazanym w Zapytaniu
ofertowym i określonym w umowie.
9) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjna RODO.
10) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
Ponadto
(w zależności od części zamówienia, na którą składa Wykonawca ofertę wypełnić/zaznaczyć odpowiednio poniższe
oświadczenia:

1) Oświadczam/y, że na dzień składania ofert posiadamy uprawnienia do organizacji studiów
podyplomowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.).
2) Oświadczam/y, że w ciągu ostatnich czterech lat nie/zorganizowaliśmy* studia
podyplomowe o tematyce zbliżonej do tematyki opisanej w Zapytaniu ofertowym, gdzie
zrealizowaliśmy ……………… cykli studiów o tematyce:

1) ……………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………….…………………………………………………………………………
* niewłaściwe skreślić.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ:
1) w przypadku przekazywania nam oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz.
123 ze zm.), do niezwłocznego potwierdzania faktu ich otrzymania,
2) w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy w miejscu i
terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym.
4. Integralną częścią oferty są n/w dokumenty:
1) …………………………………………………………….
2) …………………………………………………………….itd.
5. Oferta zawiera łącznie ......... stron ponumerowanych i podpisanych przez osobę uprawnioną do
podpisania oferty.
Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych
programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w
ofercie są zgodne z prawdą.

…………………………………………………………
(data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
…………………………………………
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZY:
Usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych na niestacjonarnych studiach
podyplomowych dla 4 nauczycieli, biorących udział w projekcie: „Kompetencje kluczowe drogą
do sukcesu” realizowanego w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu – Działanie
– 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie – 10.1.1 Edukacja ogólna

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie i realizator projektu I Liceum
Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia
66, 06-400 Ciechanów
WYKONAWCA: ……………………………………………………………………………………

1. OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Nie podlegam/y wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020. – tj. nie jestem/śmy powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. 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.
Nie jestem/jesteśmy zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub
instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy
chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

Podpis(y):

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Wzór umowy
UMOWA nr ……../2019
zawarta dnia ………… listopada 2019 r. w Ciechanowie pomiędzy:
Powiatem Ciechanowskim
NIP ………………
REGON …………….
jednostka realizująca projekt:
I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego
ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów
reprezentowane przez:
Marzannę Zmysłowską – Dyrektora I LO
zwaną dalej: "Zamawiającym",
a
…………………………
reprezentowanym przez
............................... - ..................................
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów
podyplomowych dla nauczycieli pracujących w I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie w
ramach projektu pt.: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14b601/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przedmiotem umowy jest Część nr …. - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów
podyplomowych dla 2 nauczycieli na kierunku ……………………….
§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Studia podyplomowe wskazane w § 1 pkt. 2 dla nauczycieli obejmują następujące minimalne
zakresy:
a) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niestacjonarnych, dwusemestralnych
studiów podyplomowych dla nauczycieli pracujących w I Liceum Ogólnokształcącym w
Ciechanowie, na podstawie programu zajęć, harmonogramu sesji zjazdowych na warunkach
organizacyjnych, finansowych i na zasadzie podziału kompetencji i uprawnień ujętych w
niniejszej umowie.
b) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować studia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy.
c) Wykonawca zrealizuje studia zgodnie z harmonogramem zjazdów przedstawionym
Zamawiającemu na 7 dni przed terminem pierwszego zjazdu.
d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu, na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu,
opracowany szczegółowy program kształcenia studiów podyplomowych na wskazanym do
realizacji kierunku.
e) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla uczestników
studiów podyplomowych.

f) Wykonawca zobowiązuje się po ukończeniu studiów podyplomowych wystawić, najpóźniej
do 14 dni od dnia zakończenia studiów świadectw ukończenia studiów podyplomowych na
podstawie i według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) w sprawie
tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz
niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów
podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
g) Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich wymaganych dokumentów
niezbędnych do wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
h) Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu oraz upoważnionym organom
kontrolnym kontrolowanie realizacji studiów podyplomowych poprzez m. in. wizytowanie
zajęć.
i) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia parlamentu
Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) zarówno w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak również po jej zakończeniu.
j) Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie,
k) Wykonawca obowiązuje się do świadczenia usługi na profesjonalnym poziomie i z należytą
starannością, z zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie
wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)
l) Zamawiający wymaga, aby studia podyplomowe prowadzone były w oparciu o program
studiów sporządzony zgodnie z art. 8a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, określający w
szczególności efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikowania i dokumentacji.
m) Dopuszcza się realizację studiów podyplomowych zarówno w trybie popołudniowym,
weekendowym jak i wakacyjnym.
n) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia należytego dokumentowania prowadzonych
studiów podyplomowych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
o) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i warunki,
konieczne do należytego wykonania umowy, a zajęcia w ramach poszczególnych studiów
podyplomowych prowadzone będą przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających
kompetencje do prowadzenia zajęć.
2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru, a także bieżącego informowania
Zamawiającego (pracownika Zamawiającego) o zaistniałych problemach.
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji zajęć poszczególnych studiów
podyplomowych. Dokumentacja powyższa powinna obejmować:
- program zajęć,
- harmonogram zajęć,
- listę uczestników,
- listę obecności,
- dziennik zajęć,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikaty i zaświadczenia.
- zdjęcia z realizacji studiów
4. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wydawanych Certyfikatów i Zaświadczeń
potwierdzających ukończenie zajęć używać znaków Unii Europejskiej wraz ze słownym
odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znaku

Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu oraz oficjalne logo promocyjne Województwa
Mazowieckiego oraz informacją: „Studia podyplomowe ………………., realizowane są w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”.
5. Odbiór certyfikatów i zaświadczeń musi być potwierdzony podpisem oraz datą odbioru przez
każdego uczestnika studiów podyplomowych.
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby każdy uczestnik projektu:
a) uczestniczył w zajęciach, systematycznie realizował program i przestrzegał regulaminu
obowiązującego Uczelni, prowadzącej studia podyplomowe,
b) ukończył zajęcia w przewidzianym terminie,
c) każdorazowo usprawiedliwiał nieobecności na zajęciach.
7. Wykonawca zobowiązuje się do promowania: Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Społecznego i właściwego Programu Operacyjnego, co najmniej poprzez: umieszczenie w
miejscu realizacji zajęć informacji o realizowanych studiach podyplomowych (format A3) oraz
stosowanie odpowiednio oznakowanych dokumentów w szczególności na: programie zajęć,
dzienniku zajęć, harmonogramie zajęć, listach obecności, materiałach informacyjnych,
materiałach szkoleniowych; wydawanych certyfikatach (znaku Unii Europejskiej wraz ze
słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i EFS, znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą
Programu, logotypu Województwa Mazowieckiego) oraz informacji: „Studia podyplomowe
……………………………… realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020”.
8. Sposób oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych przez instytucje zaangażowane w
realizację tych działań określa „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”
9. Zadania objęte przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca będzie świadczył rzetelnie,
terminowo, według swojej najlepszej woli, wiedzy i doświadczenia, zachowując profesjonalną
staranność, mając na względzie konieczność ścisłego współdziałania z Zamawiającym dla
realizacji celu umowy i celu realizacji projektu.
10. Zamawiający zastrzega, iż każda z osób realizujących przedmiotowe zamówienie musi spełniać
następujące warunki:
a) obciążenie wynikające z wykonywania zadań w projekcie lub projektach nie wyklucza
możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych danej osobie w
rozumieniu Rozdziału 3 pkt. Is) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (aktualnie obowiązujących,
wydanych przez Ministra Rozwoju, zwanymi dalej „Wytycznymi”),
b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł,
w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin
miesięcznie.
12. Ze strony Wykonawcy wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest:
……………………………………………….
tel./fax.: …………………………………….
§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Zapłaty za realizację przedmiotu umowy zgodnie z §4.

2) Udzielania niezbędnych informacji dotyczących uczestników studiów podyplomowych
Wykonawcy.
3) Niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o każdym uchybieniu
stwierdzonym w zakresie realizacji zajęć.
4) Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny umowy jest:
…………………………… tel. …………………….
§4
ROZLICZENIE STRON
1. Maksymalna wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i wynosi brutto: ………… złotych
(słownie: ……………………….………………………..……...), przy czym stawka za jednego
nauczyciela wynosi: ………… zł brutto.
2. Całkowita wartość umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w
szczególności wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia oraz wszelkie inne prace, wyroby i
świadczenia niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
3. Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będą
obowiązywały przez cały okres trwania umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.
4. Faktura/rachunek będzie wystawiona przed rozpoczęciem I semestru po podpisaniu umowy.
5. Zamawiający zgodnie z przepisami Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, umożliwia składanie ustrukturyzowane faktury elektroniczne.
6. Wynagrodzenie określone w pkt 1 obejmuje wszelkie należności Wykonawcy z tytułu realizacji
umowy, w tym w szczególności należny podatek VAT.
7. Wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy będzie płacone przez
Zamawiającego przelewem, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT, na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy nr …………………………………
8. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty przedłożenia faktury, w
przypadku otrzymania na rachunek bankowy Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej
środków na realizację projektu. W przypadku nieprzekazania Zamawiającemu środków
finansowych przez Instytucję Pośredniczącą, termin płatności wynagrodzenia liczy się od daty
przekazania środków finansowych na rachunek Zamawiającego.
9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień złożenia polecenia przelewu w banku
Zamawiającego.
§5
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Studia podyplomowe będą prowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do września 2020
roku.
2. Harmonogram realizacji studiów podyplomowych zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy. Zamawiający planuje realizację studiów podyplomowych od miesiąca
listopada 2019 r., a zakończenie realizacji studiów podyplomowych planowane jest na wrzesień
2020 r. Harmonogram studiów podyplomowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed
rozpoczęciem zajęć wyprzedzeniem co najmniej 7 - dniowym.
3. Zamawiający ma prawo do kontrolowania poziomu zajęć prowadzonych przez Wykonawcę w
trakcie wizyt monitorujących.
§6
REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zachowa informacje poufne uzyskane od uczestników projektu oraz
Zamawiającego w tajemnicy, w szczególności podejmie w stosunku do nich takie same środki
ostrożności oraz takie same środki zabezpieczające jak te stosowane przez Wykonawcę w
stosunku do jego własnych informacji poufnych.
2. Za informacje poufne uważa się wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności
uczestników projektu stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), w
szczególności informacje organizacyjne, finansowe, prawne, marketingowe lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub
przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia osobie
działającej w imieniu Wykonawcy. Z wyłączeniem informacji albo danych, które były w
posiadaniu Wykonawcy lub były jej znane przed ich uzyskaniem od uczestników projektu.
3. Wykonawca zachowa także w poufności wszelkie dane wrażliwe dotyczące sytuacji rodzinnej,
materialnej, zdrowotnej, prywatnej dotyczące poszczególnych uczestników projektu.
4. Wykonawca zobowiązuje się, powierzone mu dane osobowe przetwarzać wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz przestrzegać zapisów Rozporządzenia
parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) zarówno w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak również po jej zakończeniu.
5. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych istnieje zarówno w trakcie trwania
współpracy Stron w ramach Projektu, o którym mowa w S 5 ust. 1, jak i po jej ustaniu.
§7

1.

2.

3.

4.

5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE
UMOWY
W razie niedotrzymania wskazanych w § 5 terminów w wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy, a określonych w harmonogramie z Zamawiającym - Zamawiający może żądać zapłaty
kary umownej przez Wykonawcę w wysokości równej 0,5 % stawki wynagrodzenia za każdy
dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
W razie nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz niewykonania obowiązków
wynikających z § 2, § 3 oraz § 4 Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej przez
Wykonawcę w wysokości równej 2 % stawki wynagrodzenia za każde naruszenie wg stawki
ustalonej za przeprowadzenie studiów podyplomowych określonej w ofercie.
Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy uznane zostaną w szczególności:
a) niedostarczenie Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentacji, o której mowa w
umowie.
W przypadku nie wykonywania postanowień umowy wg harmonogramu przez okres co najmniej
2 tygodni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla
Wykonawcy. W takim przypadku zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w
wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego za cały okres obowiązywania umowy.
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku
gdyby poniesiona przezeń szkoda przekraczała wysokość kary umownej.
W razie wystąpienia 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
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od
umowy.

6. Zamawiający nie odpowiada ze ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom
trzecim przy realizacji niniejszej umowy. Wykonawca pokryje wszelkie uzasadnione szkody i
koszty poniesione przez Zamawiającego w razie wystąpienia z uzasadnionymi roszczeniami
przez osoby trzecie z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zapisów gwarantujących spełnienie obowiązków
wynikających z Rozporządzenia RODO. W przypadku naruszenia wymogów tego
Rozporządzenia (zasad ochrony danych osobowych) z winy Wykonawcy, Zamawiający
przewiduje zastosowane kary umownej w wysokości 1% wartość zamówienia brutto.
§8
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany umowy w następujących sytuacjach i przy zachowaniu następujących warunków :
a) przesunięcie terminu realizacji zajęć w sytuacji, gdy zajęcia w ramach studiów
podyplomowych nie będą mogły zostać zrealizowane w tym terminie z powodu:
- działania siły wyższej,
- opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu środków na realizację zajęć przez Instytucję
Wdrażającą,
- opóźnienia w procesie rekrutacji Uczestników Projektu, bez względu na przyczynę
opóźnienia,
b) zmiana rodzajów prowadzonych studiów podyplomowych (zwiększenie ilości jednych przy
zmniejszeniu lub rezygnacji z innych), nie więcej jednak niż do 10 % w ramach określonych
zadań.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyć do ich
polubownego rozstrzygnięcia.
4. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy
rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieujętych w niniejszej umowie obowiązują wszystkie wymagania zawarte w
Opisie Przedmiotu Zamówienia.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze zm.).
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Zamawiający

……………………………………..

Wykonawca

……………………………………..

