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Numer sprawy: ZK/01/SKU/2012

Kielce, dnia 2012-12-10

ZATWIERDZAM
......................................
(podpis)

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:
„Opracowanie programów nauczanie edukacji wczesnoszkolnej”
w celu realizacji projektu
„Szkoły kreatywnych umysłów”
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:

Prowadzący rozpoznanie
(adres):

Grupa Edukacyjna S.A.
ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce
Grupa Edukacyjna S.A.
ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce
tel. 655055804/6550555800
strona internetowa: www.grupaedukacyjna.pl
e-mail: jowita.stachura@ge.edu.pl/
dariusz.dabek@ge.edu.pl
Dział Pozyskiwania i obsługi funduszy zewnętrznych
Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie
z Zaproszeniem.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu trzech programów nauczania:
Część I:
Napisanie interdyscyplinarnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej
Cześć II:
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Napasanie dwóch programów zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dwie ww. części.
Oferent przystępujący do postępowania może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
2. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania określa załącznik nr 1 do
SIWZ oraz projekt umowy, które stanowią integralną część zaproszenia.
3. Kod CPV mający zastosowanie do postępowania: CPV: 80 00 00 00-4, 80 31 00 00-0, 80 41 00 00-1; 80 52 10
00-2
4. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 28.02.2013r.
III. WYMOGI FORMALNE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- w
przypadku składania oferty na część I i II - co najmniej dla każdej z części trzema osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje:
a) Każda z osób posiada ukończone studia magisterskie kierunkowe, tj: pedagogiczne w tym minimum
dwie osoby ze specjalizacją edukacji wczesnoszkolnej;
b) Minimum dwie osoby z zespołu autorskiego posiadają tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie
pedagogiki;
c) Co najmniej dwie osoby prowadza lub prowadziły zajęcia na uczelni pedagogicznej w ostatnich trzech
latach;
d) Minimum jedna osoba ukończyła kurs doskonalący uprawniający do prowadzenia ewaluacji;
e) Co najmniej jedna osoby posiada w ciągu ostatnich 10 lat doświadczenie w pracy nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej;
f) Minimum dwie osoby potwierdzą działania dotyczące wdrażania podstawy programowej wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego wprowadzonej przez MEN
g) Minimum dwie osoby z zespołu autorskiego muszą mieć umiejętność w zakresie wykorzystania
informatyki – ukończone studia kierunkowe lub studia podyplomowe;
h) Minimum dwie osoby z zespołu autorów musi być autorem/współautorem minimum jednej publikacji o
tematyce pedagogicznej w okresie minimum ostatnich 3 lat;
i) Każdy z zespołu autorów musi mieć ukończony kurs w zakresie teorii inteligencji wielorakich w praktyce
pedagogicznej.
 Złożą oświadczenie, którego wzór zawarty został w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 Złożą CV 3 autorów- według wzoru.
 Złoży certyfikat każdego z autorów o ukończeniu kursu z zakresu teorii inteligencji wielorakich w praktyce
pedagogicznej.
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Złożenie certyfikatu autora o ukończeniu kursu doskonalącego u uprawniających do prowadzenia ewaluacji.
Dokument potwierdzający wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia
ogólnego wprowadzonej przez MEN.

2.

Sposób sporządzenia oferty i okoliczności powodujące wykluczenie oferenta:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia,
Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt III.4 niniejszego zaproszenia,
Oferta i wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim oraz podpisane przez umocowanych
przedstawicieli oferenta,
Oferta cenowa może zawierać tylko jedną cenę netto oraz wynikającą z niej cenę brutto wyrażoną w PLN,
obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. II.1,
Złożenie oferty w sposób niezgodny z powyższymi wymogami skutkuje jej odrzuceniem,
Nie złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. III.1 skutkuje wykluczeniem wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia z dalszego
postępowania.
Oferent zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym
a wykonawcą, 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.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie wykonawca składa oświadczenie
stanowiące załącznik nr 3 do zaproszenia
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
Zawartość oferty:
Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Ofertę cenową (załącznik nr 2),
b) Podpisany przez osoby upoważnione opis przedmiotu zamówienia,
c) Oświadczenie według wzoru o ilości napisanych programów edukacyjnych przez autorów,
d) Dokumenty, o których mowa w pkt. III.1,

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

3.
4.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

e) Kserokopię odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena wszystkich elementów zamówienia określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianie.
Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.
Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.
Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1- Cena oferty (50%)
2- Ilość napisanych programów edukacyjnych (50%)
Opis obliczania punktów za kryteria:
KC=(K1+K2)x100
Gdzie:
K1 to liczba punktów jaka zostanie przyznana wykonawcy za cenę brutto o wskaźniku 0,50:

Liczba punktów oferty ocenionej=
K2 to liczba punktów przyznana za napisane programy edukacyjne o wskaźniku 0,50:
Liczba punktów oferty ocenianej=

Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów
11.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
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12.

13.

Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do zaproszenia
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2012-12-28 godzina 11.00 w sekretariacie Zamawiającego, ul.
Łódzka 308, Kielce 25-655
Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:
„Opracowanie programów nauczania edukacji wczesnoszkolnej”
w celu realizacji projektu
„Szkoły kreatywnych umysłów”
Numer sprawy: ZK/01/SKU/2012
Nie otwierać przed 2012-12-28 godz. 11.00

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. Dlatego na
kopercie powinny się znajdować także dane Wykonawcy.
Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert dnia 28.12.2012r. o godzinie 11.15.
14.

Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed
złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie
informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania Zamawiający zamieści na tej stronie.

15.

Zamawiający zastrzega prawo do żądania zmiany osób, które będą realizować niniejszy przedmiot
zamówienia.

16.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego – Tablica Ogłoszeń oraz na
stronie internetowej Zamawiającego od dnia 10.12.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.

17.

Osobami wyznaczonymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Jowita StachuraJakóbik, tel. 655 055 804.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2

–

charakterystyka przedmiotu zamówienia
Oferta cenowa
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3.
4.
5.
6.

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

–
-

Oświadczenie wykonawcy
Projekt umowy
wzór CV
wzór oświadczenia
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Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cześć I:
Przedmiot zamówienia jest opracowaniem innowacyjnego i interdyscyplinarnego programu nauczania dla
edukacji wczesnoszkolnej. Program musi zawierać minimum następują rozdziały:

1. Wprowadzenie (uzasadnienie potrzeby opracowania programu z dominantą na aktualne
wyzwania, zmiany w mentalności i umysłowości pokolenia cyfrowego. )

2. Założenia programowe - ogólna koncepcja, np. z dominantą na współczesne strategie
edukacyjne wynikające z modernizacji nowoczesnej dydaktyki i stworzenie środowiska
edukacyjnego – na wzór pracowni sanlukańskich. Zastosowanie w koncepcji programu Teorii
Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i
indywidualnych stylów uczenia się uczniów, pedagogiki „Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych
Zadań” – TRIZ (umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów,
rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych i technicznych) oraz TIK rozumianej jako
narzędzie do interdyscypliności zakresów tematycznych wynikających z podstawy programowej.
Podejmowanie działań na rzecz kreowania wśród uczniów podstaw przedsiębiorczych.

3. Projekt planu nauczania klas I-III.
4. Kompetencje kluczowe wskaźnikiem konstrukcji programu Szkoły Kreatywnych Umysłów.
5. Cele kształcenia i wychowania
6. Układ i dobór treści (np. dominacja tematyki opartej na działalności kognitywnej - poznawczej).
7. Treści kształcenia i oczekiwane osiągnięcia uczniów:
klasa I,
klasa II,
klasa III
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8. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania (propozycje nowoczesnej metodyki - metody,
środki, sposoby wykorzystania zasobów Internetu, przykłady lekcji).

9. Zalecane warunki i sposoby realizacji programu.
10. Opis sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów (wymagania, sposób i kryteria
oceniania postępów uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego – z
podziałem dla klas I, II,III z wyodrębnieniem wskazanych edukacji w pp.).
11. Ewaluacja (metody i formy zbierania informacji o efektach programu).

12. Bibliografia (najnowsze pozycje, np. po roku 2000), minimum 10 pozycji .
Program musi zwierać co najmniej 100 stron formatu A4.
Autorzy podczas pisania programów zajęć musza minimum 15 razy uczestniczyć w konsultacjach
zbiorowych z specjalistami z wykorzystywanych metodologii niezbędnych do napisania innowacyjnego
programu zajęć pozalekcyjnych oraz współpracować z zespołem autorskim.

Cześć II:
Przedmiot zamówienia jest opracowaniem dwóch innowacyjnych i interdyscyplinarnych programu nauczania
zajęć pozalekcyjnych dla edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia zdolnego i ucznia z trudnościami w nauce.
Program zajęć pozalekcyjnych dla edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia zdolnego musi zawierać minimum
następują rozdziały:

1. Wprowadzenie (uzasadnienie potrzeby opracowania programu z dominantą na aktualne
wyzwania, zmiany w mentalności i umysłowości pokolenia cyfrowego.)

2. Założenia programowe - ogólna koncepcja, np. z dominantą na współczesne strategie
edukacyjne wynikające z modernizacji nowoczesnej dydaktyki i stworzenie środowiska
edukacyjnego – na wzór pracowni sanlukańskich. Zastosowanie w koncepcji programu Teorii
Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji
i indywidualnych stylów uczenia się uczniów, pedagogiki „Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych
Zadań” – TRIZ (umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów,
rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych i technicznych) oraz TIK rozumianej jako
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narzędzie do interdyscypliności zakresów tematycznych wynikających z podstawy programowej.
Podejmowanie działań na rzecz kreowania wśród uczniów podstaw przedsiębiorczych.

3. Kompetencje kluczowe wskaźnikiem konstrukcji programu SKU.
4. Cele kształcenia i wychowania
5. Układ i dobór treści (np. dominacja tematyki opartej na działalności kognitywnej poznawczej).

6. Treści kształcenia i oczekiwane osiągnięcia uczniów:
klasa I,
klasa II,
klasa III
7. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania (propozycje nowoczesnej metodyki metody, środki, sposoby wykorzystania zasobów Internetu, przykłady lekcji).

8. Zalecane warunki i sposoby realizacji programu.
9. Opis sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów (wymagania, sposób
10. Ewaluacja (metody i formy zbierania informacji o efektach programu).
11. Bibliografia (najnowsze pozycje, np. po roku 2000), minimum 5 pozycji.
Program musi zwierać co najmniej 50 stron formatu A4. Program zajęci pozalekcyjnych będzie
obejmował minimum 50 godzin w jednym roku szkolnym. Czyli dla wszystkich klasy (I, II, III)
edukacji wczesnoszkolnej minimalna liczba godzin wynosi 150 godzin program musi być
napisany w ten sposób, ze nauczyciel może wybrać poszczególne zagadnienie i sam określić
niezbędna liczbę godzin jakie musi przeprowadzić na zajęciach pozalekcyjnych z uczniem
zdolnym. Program zajęć pozalekcyjnych dla ucznia zdolnego musi zawierać rozszerzone
materiały zawarte w programie pisanym w części I.
Program zajęć pozalekcyjnych dla edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia z trudnościami w nauce musi
zawierać minimum następują rozdziały:
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1. Wprowadzenie (uzasadnienie potrzeby opracowania programu z dominantą na aktualne
wyzwania, zmiany w mentalności i umysłowości pokolenia cyfrowego.
2. Założenia programowe - ogólna koncepcja, np. z dominantą na współczesne strategie
edukacyjne wynikające z modernizacji nowoczesnej dydaktyki i stworzenie środowiska
edukacyjnego – na wzór pracowni sanlukańskich. Zastosowanie w koncepcji programu Teorii
Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i
indywidualnych stylów uczenia się uczniów, pedagogiki „Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych
Zadań” – TRIZ (umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów,
rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych i technicznych) oraz TIK rozumianej jako
narzędzie do interdyscypliności zakresów tematycznych wynikających z podstawy programowej.
Podejmowanie działań na rzecz kreowania wśród uczniów podstaw przedsiębiorczych.
3. Kompetencje kluczowe wskaźnikiem konstrukcji programu SKU.
4. Cele kształcenia i wychowania
5. Układ i dobór treści (np. dominacja tematyki opartej na działalności kognitywnej - poznawczej).
6. Treści kształcenia i oczekiwane osiągnięcia uczniów:
klasa I,
klasa II,
klasa III
7. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania (propozycje nowoczesnej metodyki - metody,
środki, sposoby wykorzystania zasobów Internetu, przykłady lekcji).

8. Zalecane warunki i sposoby realizacji programu.
9. Opis sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów (wymagania, sposób )

10. Ewaluacja (metody i formy zbierania informacji o efektach programu).
11. Bibliografia (najnowsze pozycje, np. po roku 2000) minimum 5 pozycji.
Wymagana liczba stron co najmniej 100
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Program musi zwierać co najmniej 50 stron formatu A4. Program zajęci pozalekcyjnych będzie
obejmował minimum 50 godzin w jednym roku szkolnym. Czyli dla wszystkich klasy (I, II, III)
edukacji wczesnoszkolnej minimalna liczba godzin wynosi 150 godzin

program musi być

napisany w ten sposób, ze nauczyciel może wybrać poszczególne zagadnienie i sam określić
niezbędna liczbę godzin jakie musi przeprowadzić na zajęciach pozalekcyjnych z uczniem
zdolnym.
Dotyczy programów zajęć pozalekcyjnych dla ucznia zdolnego oraz ucznia z trudnościami:
Programy zajęć pozalekcyjnych muszą być spójne z programem podstawowym edukacji
wczesnoszkolnej pisanym w części I. Zespół autorów musi współpracować z zespołem
autorskim realizującym część I opisaną w ni mniejszym postępowaniu. Autorzy podczas pisania
programów zajęć pozalekcyjnych musza minimum 15 razy uczestniczyć w konsultacjach
zbiorowych z specjalistami z wykorzystywanych metodologii niezbędnych do napisania
innowacyjnego programu zajęć pozalekcyjnych.
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Załącznik nr 2

……………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA CENOWA
Nawiązując do zaproszenia na:
Opracowanie programów nauczanie edukacji wczesnoszkolnej”
w celu realizacji projektu
„Szkoły kreatywnych umysłów”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zaproszeniem na
część nr ……………………….

na kwotę brutto .……………………zł,
(słownie: …………………………………………………….……………………………………………zł),
VAT w kwocie: ……………………… zł oraz kwota netto …………………………… zł.
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa
firmy:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:
………………………………………………………………………………….
Imię Nazwisko osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia (autora)
………………………………………………………………….
Imię Nazwisko osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia (autora)
………………………………………………………………….
Imię Nazwisko osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia (autora)
………………………………………………………………….
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Numer telefonu:

.…/ ……………………………………………….

Numer faksu: .…/ .........................................
Numer REGON:
Numer NIP:

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

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

Adres kontaktowy email: ………………………………………………………………………………..
- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej
projektem umowy,
- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia
niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy,
- oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za
związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,
- oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu
i terminie określonych przez Zamawiającego.
- oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu;
-

oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania oferenta.

......................................... dnia .........................................

…………………………………………………………
…………………
imię i nazwisko, podpis osoby/ osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
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Załącznik nr 3
……………………………………………
Miejscowość i data

............................................................
Pieczęć adresowa
.......................................................
NIP / Regon
Oświadczenie wykonawcy

Oświadczamy, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia (nr sprawy: ZK/01/SKU/2012), nie jesteśmy powiązani
z zamawiającym – Grupa Edukacyjna S.A. z siedzibą w Kielcach osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia
15.12.2011 r.
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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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli z n/w osobami:
- Piotr Treszczotko – Prezes Zarządu Grupy Edukacyjnej S.A.,
- Grzegorz Molęda – Członek Zarządu Grupy Edukacyjnej S.A.,
- Małgorzata Ślusarczyk – Członek Zarządu Grupy Edukacyjnej S.A.,
- Dariusz Dąbek –Dyrektor projektu,
- Edyta Kraska – Kierownik projektu,
- Jowita Jakóbik-Stachura-. Specjalistka ds. administracji i wydatkowania środków
………………………………………………..…………………………..
podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta
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Załącznik nr 4
PROJEKT UMOWY
ZK/01/SKU/2012
Zawarta w dniu ……… 2012 roku w Kielcach pomiędzy:
Grupą Edukacyjną Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kielcach, pod adresem ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce, wpisaną do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
w
Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000047059, o w całości opłaconym kapitale
zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, posiadającą NIP 6570082245, REGON 008149990, o następującym
składzie Zarządu: Piotr Treszczotko- Prezes Zarządu, Małgorzata Ślusarczyk - Wiceprezes Zarządu, Grzegorz
Molęda - Wiceprezes Zarządu reprezentowaną zgodnie z wpisem w KRS przez dwóch Członków Zarządu
działających łącznie,
zwaną dalej w treści Umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia rozpoznania cenowego o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie
z zasadą konkurencyjności strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie programu edukacji wczesnoszkolnej/ dwóch programów pozalekcyjnych
edukacji wczesnoszkolnej (wybór w zależności od tego na jaką cześć złożył ofertę wykonawca).
2. Szczegółowy opis programu/programów nauczania zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Celem przedmiotu umowy jest realizacja projektu „Szkoły kreatywnych umysłów”.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, o którym mowa w punkcie 1 zgodnie z wymogami
szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego w:
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a) „charakterystyce przedmiotu zamówienia”, która podpisana przez wykonawcę jako załącznik nr 1 stanowi
integralną część niniejszej Umowy,
b) ofercie Wykonawcy zawartej na „formularzu ofertowym”, który jako załącznik nr 2 stanowi integralną część
Umowy,
§2
TERMIN REALIZACJI
1.

Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. do 28.02.2012 r.
§3
Warunki umowy

1.Każdy przygotowany przez Wykonawcę program Zamawiający ma prawo zwrócić Wykonawcy dwukrotnie z
uwagami.
2. Program zostanie zakwalifikowany do zapłaty po uzyskaniu akceptacji: dyrektora Projektu i koordynatora
merytorycznego.
3. Z chwilą podpisania protokołów odbioru program nauczania stają się własnością Zamawiającego.
4. Osobą upoważnioną do podpisywania protokołów wymienionych powyżej ze strony Zamawiającego jest
…………………………………………………………..
5.

Osobą

nadzorującą

wykonanie

umowy

ze

strony

Wykonawcy

jest:…………………………………………………………….
6. Przedmiot umowy ma być wykonany przy udziale osób wskazanych w ofercie. Ewentualna zmiana składu
osobowego zespołu autorów lub dodanie nowych autorów może nastąpić wyłącznie w szczególnych sytuacjach za
zgodą Zmawiającego, o ile Wykonawca zapewni osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższym niż
przedstawione w ofercie.
§4
Pozostałe postanowienia
1. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie mu przedmiotowego
zamówienia publicznego.
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie niezbędne do wykonania
umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego
rodzaju.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy lub jej części innym podmiotom. Zastrzeżenie, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy pracowników i współpracowników Wykonawcy.
§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1.Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca, z tytułu prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy o którym mowa w § 1, tj. w części nr …………….., otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości:
wartość bez podatku VAT: …………….. zł (słownie: ……………),
cena z podatkiem VAT: …………….. zł (słownie: …………) w tym podatek VAT w stawce ……… %*.
Razem
kwota
brutto
wynosi:……………………………………………
zł
………………………………………………………..)

(słownie:

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Umowy i jest niezmienne do końca trwania umowy.
3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i
zaakceptowana przez Zamawiającego faktura/rachunek.
4. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury/rachunku nie wcześniej niż po podpisaniu, bez zastrzeżeń,
przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, protokołu z wykonanej usługi.
5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości kwoty wartości umowy.
6. Należność za wykonanie usługi Zamawiający będzie regulował przelewem na konto bankowe Wykonawcy w
terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wynagrodzenie określone w ust. 1, jest współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego
na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
§6
Przeniesienie praw autorskich
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy nie jest obciążony wadami prawnymi.
2. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad prawnych wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy.
3.Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie całkowicie oryginalny i nie będzie zawierał żadnych
zapożyczeń z innego dzieła, które mogły by spowodować odpowiedzialność Zamawiającego, nie będzie naruszał
praw osób trzecich i że jego prawa autorskie do tego programu nauczania nie będą w żaden sposób ograniczone.
4. W przypadku zgłoszenia uzasadnionych roszczeń z tytułu wad prawnych pod adresem Zamawiającego,
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności z tego
tytułu. Strony zgodnie uznają, że powyższe zobowiązania Wykonawca jest równoznaczne ze zwolnieniem
Zamawiającego z odpowiedzialności na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
Wykonawcę o wystąpieniu osoby trzeciej i wezwie do udziału do udziału w sprawie.
5. Tytuł programu/programów nauczania przysługuje Zamawiającemu – może on go dowolnie zmieniać, bez
odrębnego porozumienia z Wykonawcą.
6. Wykonawca przenosi na podstawie niniejszej umowy na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
materiałów, o których mowa w § 1, zwanych dalej ogólnie „dziełem”, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) powstałych podczas
wykonywania niniejszej umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego następuje z dniem
przekazania Zamawiającemu dzieła. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach niniejszej
umowy i za wynagrodzeniem w niej przewidzianym.
7. Wykonanie umowy nie będzie naruszało praw autorskich innych osób, dzieło nie będzie zawierało niedozwolonych
zapożyczeń z dzieł osób trzecich oraz nie będzie obciążone żadnymi innymi prawami osób trzecich.
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8. Wykonawca z chwilą przekazania dzieła lub jego części przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do dzieła na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania umowy, a w szczególności:
i) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia dzieła w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie w zakresie, w którym dla wprowadzenia, stosowania i przechowywania tego dzieła
niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
iii) rozpowszechnianie, w tym publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, remitowanie,
wprowadzanie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy miał do
niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet, Intranet oraz telefonii
mobilnej
iiii) przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw osoby, która tych
zmian dokonała.
9. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich
do dzieła, co do którego autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na Zamawiającego na podstawie niniejszej
umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dzieło w wersji elektronicznej (płyta CD).
11. Wykonawca może wykorzystywać przekazane mu materiały na cele związane z realizacją projektu zarówno przez
pracowników jak i współpracowników Wykonawcy.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują niezależnie od wygaśnięcia, rozwiązania umowy lub odstąpienia
od niniejszej umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§7
Kary umowne
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1.Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z
wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności:
i) nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy,
ii) opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, o ile Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami
Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu nie wywiązuje się należycie z umowy
3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu dostawy przedmioty
zamówienia w wysokości 1 % brutto wartości przedmiotu dostawy, za każdy dzień opóźnienia.
4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% łącznej
ceny umowy z podatkiem VAT / brutto.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% łącznej ceny umowy brutto.
7.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia
8. Kary umowne podlegają sumowaniu.
§7
Warunki końcowe
1.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:
-) zamiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy,
-) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
-) innych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że zmiany te
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będą korzystne dla Zamawiającego
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez
Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy.
4. Zamawiający może również od umowy odstąpić 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 wykonania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
6. W razie odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, o ile jest to możliwe w danych
okolicznościach, przy udziale drugiej strony sporządzony zostanie protokół inwentaryzacji realizacji przedmiotu
umowy w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia
7. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie dojdą do
porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)
9. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
Załącznik do umowy:
1. Opis przedmiotu zamówwienia- Zał. Nr 1
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2. Oferta przetargowa- Zał. Nr 2
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- Zał. Nr 3

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 5
Życiorys zawodowy autora do napisania programu edukacji wczesnoszkolnej/ dwóch programów zajęć
pozalekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej (niepotrzebne skreślić)
Nazwisko i imię ……………………………..
Data urodzenia ………………………………
Miejsce urodzenia……………………………
Adres………………………………………………
Telefon……………………………………………..
e-mail………………………………………………
Wykształcenie:
Okres nauki (od- do)

Doświadczenie zawodowe
Okres pracy (od - do)

Nazwa uczelni i miejscowość
oraz nazwa kierunku

stanowisko

Uzyskany stopnie naukowe,
tytuły zawodowe lub dyplomy

Miejsce pracy

Autor/ współautor w ………………………………….(data publikacji ) publikacji o tematyce pedagogicznej pt.:
…………………………………………………………… (tytuł publikacji).
Posiada wiedzę z wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
wprowadzonej
przez
MEN
.
Udokumentowaniem
tej
wiedzy
jest…………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kk za złożenie fałszywego oświadczenia,
że informacje podane w życiorysie zawodowym są zgodne z prawdą.
Uwaga
1. Życiorys musi być wypełniony komputerowo.
2. Liczbę wierszy w tabelach należy zmodyfikować stosownie do potrzeb.
3. Objętość życiorysu - maksymalnie trzy strony.
……………………………………………………………..
podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta
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Załącznik nr 6
……………………………………………
Miejscowość i data
............................................................
Pieczęć adresowa
.......................................................
NIP / Regon
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczamy, iż
Pan/Pani……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Jest autorem/ współautorem ……………………………(podać ilość ) programów edukacyjnych.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
(proszę w to miejsce wpisać tytułu programów )
Pan/Pani……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Jest autorem/ współautorem ……………………………(podać ilość ) programów edukacyjnych.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
(proszę w to miejsce wpisać tytułu programów )
Pan/Pani……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Jest autorem/ współautorem ……………………………(podać ilość ) programów edukacyjnych.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………..(proszę w to miejsce wpisać tytułu programów )
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kk za złożenie fałszywego oświadczenia,
że informacje podane w oświadczeniu są zgodne z prawdą.
………………………………………………..…………………………..
podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta
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