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I.

Informacja o zamawiającym.
1. Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski.
2. Adres zamawiającego: ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
3. Nr telefonu zamawiającego: (55) 247 36 68.
4. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: starostwo@nowydworgdanski.pl.
5. Adres
strony
internetowej
prowadzonego
postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski.

II.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski.

III. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako ustawa Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
w celu ulepszenia ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
3. Podstawa prawna opracowania niniejszej SWZ:
1) ustawa Pzp,
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
zażądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452),
4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.),
dalej jako ustawa Kc.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Autorskiego Programu Nauczania (dalej jako APN), oraz
przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach
realizacji Projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2
Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) osoby opracowujące APN, oraz prowadzące zajęcia pozalekcyjne, muszą spełniać warunki
zamawiającego;
2) zajęcia pozalekcyjne są jednym z ważniejszych działań skierowanych bezpośrednio do uczniów
uzdolnionych w wymienionym powyżej projekcie;
3) zajęcia te mają rozwijać kreatywność i wspierać rozwój uzdolnień kierunkowych, jak również
przygotowywać uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
4) zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub w małych grupach, od 3 do 10 osób (mała
liczebność grup pozwoli na intensywną pracę z poszczególnymi uczestnikami zajęć);
5) jedna godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut;
6) zajęcia pozalekcyjne, będą odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze
Gdańskim ul. 3 Maja 3, wg określonego harmonogramu zajęć (dalej jako Harmonogram),
w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość;
7) wybór formy stacjonarnej lub zdalnej zależne będzie od sytuacji epidemicznej oraz
obowiązujących przepisów w tym zakresie;
8) zajęcia będą odbywały się w dniach od poniedziałku do soboty w przedziałach czasowych:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 14:00 do 19:00,
b) w soboty w godzinach: od 8:00 do 15:00.
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9)

diagnoza, którą przejdą uczniowie, uwzględni nie tylko ich uzdolnienia kierunkowe, ale również
inteligencję i zdolności twórcze. Implikacją diagnozy będzie dostosowanie form pracy
do indywidualnych potrzeb ucznia uzdolnionego, uwzględniających poszerzanie wiedzy w danej
dyscyplinie naukowej, indywidualny styl uczenia się oraz potrzebę wsparcia psychologicznego
(np. radzenie sobie ze stresem, dokonywanie samooceny).
3. Zamówienie zostało podzielone na 7 części, ze względu na: przedmiot zajęć, etap edukacyjny oraz ilość
godzin wg. wykazu:
1) część nr 1 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – matematyka,
b) poziom edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 40,
d) ilość godzin do realizacji w 2022 roku – max. 20.
e) ilość godzin do realizacji w 2023 roku – max. 20,
2) część nr 2 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – biologia,
b) poziom edukacyjny – podstawowy
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 40,
d) ilość godzin do realizacji w 2022 roku – max. 20,
e) ilość godzin do realizacji w 2023 roku – max. 20,
3) część nr 3 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – biologia,
b) poziom edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 40,
d) ilość godzin do realizacji w 2022 roku – max. 20,
e) ilość godzin do realizacji w 2023 roku – max. 20,
4) część nr 4 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – chemia,
b) etap edukacyjny – podstawowy,
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 40,
d) ilość godzin do realizacji w 2022 roku – max. 20,
e) ilość godzin do realizacji w 2023 roku – max. 20.
5) część nr 5 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – chemia,
b) poziom edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 40,
d) ilość godzin do realizacji w 2022 roku – max. 20,
e) ilość godzin do realizacji w 2023 roku – max. 20,
6) część nr 6 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – kompetencje społeczne,
b) poziom edukacyjny – podstawowy,
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 30,
d) ilość godzin do realizacji w 2022 roku – max. 15,
e) ilość godzin do realizacji w 2023 roku – max. 15.
7) część nr 7 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – kompetencje społeczne,
b) poziom edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy,
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 30,
d) ilość godzin do realizacji w 2022 roku – max. 15,
e) ilość godzin do realizacji w 2023 roku – max. 15.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, pod warunkiem, że jedna osoba
prowadząca zajęcia (wskazana przez wykonawcę), może uczestniczyć w realizacji maksymalnie
do 2 części zamówienia.
5. Tematyka zajęć pozalekcyjnych:
1) APN oraz prowadzone zajęcia pozalekcyjne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby każdego
ucznia, które określone zostaną na podstawie diagnozy przeprowadzonej w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych na etapie rekrutacji uczniów do projektu oraz na podstawie
obserwacji prowadzonej przez osobę prowadzącą zajęcia pozalekcyjne;
2) tematyka zajęć pozalekcyjnych musi zostać dopasowana do indywidualnych potrzeb
i predyspozycji uczestników grupy;
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6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

3) tematyka może wykraczać poza podstawę programową nauczania w szkole,
4) zajęcia muszą być dostosowane do specyficznych potrzeb uczniów szczególnie uzdolnionych,
w tym uwzględnić należy zagadnienia i zadania, które pojawiają się na konkursach
przedmiotowych i olimpiadach z dziedzin objętych wsparciem;
5) z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje APN,
zawierający następujące informacje:
a) metryczka APN (ogólne informacje o APN – autor, adresat, geneza APN, koncepcja
APN, organizacja zajęć, liczba godzin);
b) cele ogólne i szczegółowe;
c) plan nauczania określający nazwę obszarów tematycznych oraz ich wymiar;
d) treści kształcenia w zakresie poszczególnych obszarów tematycznych, zawierające,
między innymi, treści odnoszące się do różnych dziedzin nauki;
e) procedury osiągania założonych celów;
f) przewidywane osiągnięcia uczniów;
g) literatura (podręczniki, zbiory zadań, skrypty itp.).
6) wykonawca przekaże zamawiającemu do akceptacji opracowany APN,
7) wykonawca opracuje i przekaże zamawiającemu Harmonogram,
8) w okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w APN przez osoby
prowadzące zajęcia pozalekcyjne zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia
uczniów uzdolnionych oraz lepszego dostosowania zajęć pozalekcyjnych do potrzeb
uczestniczących uczniów. O zmianach takich wykonawca zobowiązany jest poinformować
zamawiającego celem uzyskania akceptacji zamawiającego.
Harmonogram i planowane rozłożenie treści muszą uwzględniać następujące wymogi:
1) w pierwszym okresie realizacji umowy wszystkie zajęcia pozalekcyjne mają charakter
indywidualny, tj. prowadzone są odrębnie dla uczniów poszczególnych klas w grupie na danym
etapie edukacyjnym;
2) w drugim okresie realizacji umowy część zajęć pozalekcyjnych realizowana jest wspólnie dla
uczniów wszystkich klas na danym etapie edukacyjnym, przy czym zajęcia wspólne służą
realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów;
3) w przypadku, w którym jest taka potrzeba wynikająca bezpośrednio z realizacji zajęć lub nie
sformuje się indywidualna grupa uczniów z danej klasy, godziny przypisane tej grupie zostaną
przydzielone do pozostałych grup indywidualnych lub godzin wspólnych – łączna liczba godzin
zajęć pozalekcyjnych do przeprowadzenia w ramach umowy jest stała (decyzję o przydziale
godzin podejmuje zamawiający) – za zgodą opiekuna pedagogiczno-metodycznego;
4) z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje
Harmonogram, zawierający listę planowanych tematów i wymiar godzin przeznaczonych na ich
realizację.
Wymagane metody pracy:
1) w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych zamawiający wymaga stosowania możliwie największej
liczby metod aktywizujących;
2) podczas realizacji zajęć wspólnych dla całej grupy uczniów na danym etapie edukacyjnych należy
przewidzieć realizację projektu edukacyjnego, przy czym w odpowiedni sposób należy
dostosować zadania realizowane przez poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem zróżnicowania
grupy;
3) należy zaplanować realizację przez uczniów ćwiczeń, doświadczeń i eksperymentów praktycznych
oraz pracę samodzielną uczniów – z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu.
Dokumentacja:
1) prowadzący zajęcia będzie zobowiązany do przeprowadzenia diagnozy stopnia opanowania przez
uczniów kompetencji kluczowych właściwych dla danego przedmiotu – na początku i pod koniec
realizacji APN (tzw. diagnoza na wejściu i na wyjściu);
2) prowadzone zajęcia pozalekcyjne muszą być udokumentowane w formie dziennika z realizacji
zajęć;
3) zamawiający przekaże wykonawcy wytyczne dotyczące wzorów dokumentacji zajęć
pozalekcyjnych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
powierza podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
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V.

Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: nie wcześniej niż od dnia 2 września 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.
1. Dla części – od nr 1 do nr 5 w ilości 40 godzin każda.
2. Dla części – od nr 6 do nr 7 w ilości 30 godzin każda.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1.
1. O udzielnie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie zweryfikowany
na przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 i 6,
ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub
zamawiającym,
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym
przestępstwom,
wykroczeniom
lub
nieprawidłowemu
postępowaniu,
w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa
w ust. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa
w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
7. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby zamawiający zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
wykonawcy.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielnie zamówienia zamawiający bada, czy
nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
9. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zamawiający
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy.
VII.
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji
zamówienia publicznego przynajmniej jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia na każdą
z części zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), i dodatkowo posiadającą
alternatywnie:
a) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania lub
wyższe magisterskie i studia podyplomowe, wskazanym w danej części postępowania
wraz z przygotowaniem pedagogicznym, (w przypadku kompetencji społecznych –
studia lub studia podyplomowe z zakresu: filologii polskiej, historii, filozofii, wiedzy
o społeczeństwie);
b) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności)
zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne lub
c) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego
efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują
treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie
programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne, lub
d) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności)
innym niż wymieniony w: lit. a; lit. b; lit. c i studia podyplomowe w zakresie
nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne, oraz
e) co najmniej 2-letni staż pracy, (w tym co najmniej 1 rok szkolny, nauczania w szkole
podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej),
f) minimalne doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów
szczególnie uzdolnionych (np. osoba przynajmniej 1 raz prowadziła pozalekcyjne
zajęcia dla uczniów wybitnych; lub cykliczne kółko naukowe; lub przygotowywała
uczniów do konkursów; lub przygotowywała uczniów do olimpiad; lub organizowała
konkursy; lub prowadziła zajęcia dodatkowe; lub wykonywała inne czynności
merytorycznie i rodzajowo zbliżone do przedmiotu zamówienia).
5) zamawiający, określając wymogi dla wskazanej wyżej osoby w zakresie posiadanych
kwalifikacji, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220
ze zm.);
6) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców,
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców;
7) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych;
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8) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
9) wykonawca, który polega za zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór – załącznik nr 4 do SWZ) udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
10) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy;
11) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
12) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu;
13) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
VIII.

Wykaz podmiotowych środkach dowodowych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp, wraz
z ofertą należy złożyć:
1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku
nr 2 do SWZ.
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć:
wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku
nr 3 do SWZ
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej ocenioną, do złożenia
z wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu: Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za realizację, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 5 do SWZ).
1.
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4.

5.

IX.

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie
i sposobie określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2415).
Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta wykonawcy), odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej
zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski.
3. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty lub wniosku,
wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto.
W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku
wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez
kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
4. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
6. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy: platformazakupowa.pl
Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem, oraz w instrukcji dla wykonawców znajdującej
się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Sposób sporządzenia, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia akceptuje warunki
korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy
przestrzegać postanowień Regulaminu.
8. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”, znajdującego się na stronie postępowania na Platformie.
9. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do zamawiającego.
10. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie na stronie
postępowania w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
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11. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2020 r., Prezesa Rady Ministrów
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć minimum: 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.
12. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez
kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została
złożona.
13. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych
środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia
przycisku Wyślij wiadomość, po których pojawi się komunikat, że Wiadomość została wysłana
do zamawiającego.
14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej
prowadzonego postępowania (platformie), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
15. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienia treści SWZ nie wpłynie w terminie, zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień do SWZ, oraz przedłużania terminu składania ofert.
16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ.
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią
oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
18. Zalecenia techniczno – organizacyjne:
1) formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z „obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”;
2) zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf. doc. xls. jpg. (jpeg).,
ze szczególnym wskazaniem na PDF;
3) w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów: zip, 7Z;
4) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: rar, gif,
bmp, numbrs, pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie,
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5) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu, zamawiający zaleca (w miarę możliwości), przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na format: pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES;
6) pliki w innych formatach niż PDF, zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym;
7) zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie
za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie
za pośrednictwem adresu email;
8) podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast
SHA1;
9) jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików;
10) zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu;
11) zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem integralności plików.
X.

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych
w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.
W przedmiotowym zamówieniu publicznym, zamawiający:
1. Nie odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej z wykonawcami.
2. Nie wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów, które nie są ogólnie dostępne.
3. Nie wymaga sporządzania i przedstawiania ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelownia
danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi które nie są ogólnie dostępne.
4. Informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno
z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami – niż
wskazany w SWZ.
5. Nie planuje zwoływania zebrania wykonawców.

XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są:
1) w sprawach formalno – prawnych: Roman Gaza adres e-mail: r.gaza@nowydworgdanski.pl,
2) w sprawach dot. przedmiotu zamówienia: Iwona Sawicka adres e-mail:
i.sawicka@nowydworgdanski.pl.
2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać
za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski. Korespondencję
uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego
terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości
elektronicznej.
XII. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym ostatnim
dniem związania ofertą jest dzień: 2 czerwca 2022 r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego Oświadczenia, o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą.
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XIII.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w
szczególności w formatach: txt, rtf., pdf, doc, docx, odt. Do przygotowania oferty zaleca się
skorzystanie z „Formularza oferty” (wzór – załączniki do SWZ od nr 1a do nr 1l). W przypadku gdy
wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru „Formularza oferty”, oferta
powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu elektronicznego
osobistego lub podpisu zaufanego.
Jeżeli na ofertę składa się więcej niż 10 dokumentów, wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym. Następnie z tego
folderu wykonawca zrobi folder zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert,
w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał
złączając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Na Platformie w Formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części
oferty stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa.
Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez zamawiającego jako bezskuteczne
ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
elektronicznym osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego
pliku archiwum (ZIP).
Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci opatrzonej
elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) wykonawca dołącza do oferty Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
którego wzór stanowią załączniki nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenia stanowią dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe;
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa powyżej - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu;
5) w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załączniki nr 2 i 3 do SWZ,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby;
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6) w przypadku wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 8 pkt
3, także oświadczenie podwykonawcy - załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podwykonawcy;
7) oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym.
9. Oferta oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale.
10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana
oferta (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej,
w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem elektronicznym osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
XIV. Sposób oraz termin składania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Złożenie większej liczby ofert na daną
część o różnych cenach lub oferty zawierającej propozycje wariantowe, spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej t.j. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci opatrzonej
elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików
musza spełniać wymagania wskazane w „rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.
4. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny zamawiający wymaga dołączenia
odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy.
6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca dołącza
do oferty pełnomocnictwo.
7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
przekazuje się:
1) w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym – jeżeli oferta została złożona w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) w formie elektronicznej – tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym - jeżeli oferta
została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym;
3) w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym osobistym –
jeżeli oferta została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem
osobistym.
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8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym –
w zależności od tego jakim podpisem opatrzono ofertę, potwierdzającym zgodność odwzorowania
cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno
potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Wykonawca
składa
ofertę
za
pośrednictwem
Platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski, na stronie prowadzonego postępowania.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.), które wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako
tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w przytoczonej powyżej
ustawie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie
traktowane przez zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę
podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
Wykonawca, za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski może
przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na Platformie: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje.
Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2022 r., o godzinie 9:00. Decyduje data oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

XV. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert wskazanym w pkt. XIV ust. 16.
2. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie.
3. Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie: informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego.
5. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert, czynność ta nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na Platformie, w sekcji „Komunikaty”
informację o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert.
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XVI. Sposób obliczenia ceny
1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie.
2. Cenę oferty brutto za przedmiot zamówienia jest cena ryczałtowa, obejmującą koszt wykonania
całego zakresu zamówienia opisanego w niniejszej SWZ i załącznikach do niej.
3. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w cenie
brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia.
4. Cena wskazana przez wykonawcę musi być podana w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe
5 należy zaokrąglić w górę.
Uwaga!
Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP, i nie jest możliwe
wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą
wielkości mniejszych niż 1 grosz. Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące
się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim
systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu
gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty
na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę
do obliczenia ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga! Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne
znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.
5. Rozliczenie pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będzie dokonywane wyłącznie w złotych
polskich (PLN).
6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.
7. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla
przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie
ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT)
potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość
właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
XVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów
t.j.
1) (C) Cena brutto – 60% = 60 pkt, wg. wzoru: C = (CN / CR) x 60, gdzie: C – liczba punktów dla
kryterium „cena”, CN – najniższa oferowana cena, CR – cena oferty rozpatrywanej, 60 –
współczynnik matematyczny,
2) Praca z uczniem zdolnym (dalej jako Praca), (P) – waga 30%,
3) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia (dalej jako
Kwalifikacje), (K) – waga 10 %.
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5.

4) Sposób oceny oferty:
a) Punkty za kryterium Cena będą obliczone wg poniższego wzoru:
C = [(CN / CR) x 60
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
gdzie:
C – liczba punktów dla kryterium „cena”
CN – najniższa oferowana cena,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – waga kryterium,
b) Punkty za kryterium „Praca z uczniem zdolnym” z gimnazjum lub szkoły
ponadgimnazjalnej, obejmujące jedną bądź kilka aktywności:
− prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;
− prowadzenie cyklicznych kółek naukowych;
− przygotowywanie uczniów do olimpiad;
− przygotowanie uczniów do konkursów;
− organizacja konkursów;
− prowadzenie zajęć dodatkowych,
(oświadczenie znajduje się w Załączniku do SIWZ): wg punktacji:
• 2 i więcej lat pracy z uczniem uzdolnionym – 10 pkt,
• 3 lata pracy z uczniem uzdolnionym
– 20 pkt,
• 4 lata pracy z uczniem uzdolnionym
– 30 pkt.
c) Punkty za kryterium dodatkowe „Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych
do realizacji zamówienia”, oceniane będą:
− ukończenie przez nauczyciela 1 szkolenia (minimum 30 godzin),
przygotowującego do pracy z uczniem uzdolnionymi – 5 pkt,
− ukończenie przez nauczyciela minimum 2 szkoleń (minimum 30 godzin
na każde ze szkoleń), przygotowujących do pracy z uczniem uzdolnionymi –
10 pkt,
− W przypadku gdy wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym
w części na którą składa ofertę żadnej z powyższych opcji otrzyma – 0 pkt.
5) Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów: S = C + P+K
gdzie: S – Suma punktów dla rozpatrywanej oferty,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
P – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Praca z uczniem zdolnym”,
K – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”.
Ocena końcowa oferty (każda część oddzielnie) zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach oceny oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
uzyska największą liczbę punktów z końcowej oceny ofert (maksymalnie: 100,00 pkt). Jeżeli dwie
lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie musza zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku
wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć
zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik
nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
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XIX.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy.
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone
w załączniku nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne zgodnie
z treścią załącznika 6 do SWZ.

XX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

XXI.

Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawców na podstawie art. 109 ust
1 ustawy Pzp.

XXII.

Opis części zamówienia.
1. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym dopuszcza składania ofert
częściowych, o których mowa w art. 7 pkt. 15, ustawy Pzp.
2. Szczegółowy podział zamówienia na części został opisany w pkt. IV SWZ.

XXIII. Wymagania dotyczące wadium
W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wpłaty wadium.
XXIV. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XXV.

Informacje dotyczące ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych o których mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn.
ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

XXVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp,
tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
XXVII.

Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli
zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub
sprawdzenia tych dokumentów.
W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
XXVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XXIX. Wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których
mowa w art. 95 ustawy Pzp.
W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
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XXX.

XXXI.

XXXII.

Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie
wymagania.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców kluczowych zadań.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących realizacji zamówień
publicznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych wraz ze sprostowaniem), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), dalej
jako „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ,
reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100
Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. (55) 247 36 71.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres
pośrednictwem adresu email:
Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, lub
realizacji projektu unijnego.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nieprzekazanie
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w ust. 3.
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych*;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO;
11. Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
*Wyjaśnienie:
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.
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XXXIII. Pozostałe informacje.
1.
Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki
wykonawców i zamawiającego, których ustawa Pzp nie nakazała zawierać zamawiającemu
w SWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa
Pzp.
2.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3.
W przypadku, gdy wartości podane przez wykonawców na oświadczeniach i dokumentach,
o których mowa w SWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy
te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia
postępowania.
4.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa wyżej jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
5.
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnieją
okoliczności, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
6.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7.
Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
8.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy
Pzp.
9.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania w przedmiotowym postępowaniu aukcji
elektronicznej, o której mowa w art. 308 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
11. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie
uzdolnionego.

Załączniki:
1. Formularze ofertowe (od 1a do 1g).
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. Zobowiązanie podmiotu o oddaniu wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznych/zawodowych
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
6. Projektowane postanowienia umowy.
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Nr ref. SR.272.u.17.2022.RG

Załącznik nr 1a do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie przedmiotu zamówienia
Części nr 1
matematyka – poziom edukacyjny ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy

Pełna nazwa wykonawcy(imię , nazwisko): _____________________________________________1)
Adres: __________________________________________________________________________1)
Nr telefonu: _____________________________________________________________1)
Adres e-mail: ______________________________________________________________1)
NIP: ____________________________________________________________1)
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Opracowanie Autorskiego
Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie
3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
WYKONAWCA WYPEŁNIA W ZALEŻNOŚCI OD ZADANIA NA KTÓRE SKŁAD OFERTĘ
Cena brutto za przeprowadzenie 1 godziny zajęć: ….. zł,
Cena brutto za całe zadanie: ……… zł. (wraz z należnym podatkiem), cena słownie, brutto: ……………… zł,
Praca z uczniem zdolnym ze szkoły podstawowej, obejmującej zakres wskazany w dziale IV SWZ Opis
przedmiotu zamówienia:
− pracowałem/łam 2 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 3 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 4 i więcej lat z uczniem zdolnym,
(właściwe podkreślić).

Kwalifikacje w pracy z uczniem zdolnym, ukończenie kursu/szkolenia dla nauczycieli przygowującego
do pracy z uczniem zdolnym (Dział IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia):
− ukończyłem/łam 1 kurs/szkolenie dla nauczycieli,
− ukończyłem/łam 2 kursy/szkolenia dla nauczycieli,
(właściwe podkreślić).

Płatność
Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto wykonawcy nr ……………………………………………
(podać nr konta), w okresie do 30 dni od daty wpływu na adres zamawiającego, prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer/nazwę umowy, której faktura dotyczy.
Oświadczenia
1. Oświadczam, że wyżej wskazana cena na wykonanie przedmiotu zamówienia: Część nr 1 matematyka
– poziom edukacyjny ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy, obejmuje cały jego zakres określony
w SWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości
przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
2. Akceptuję wymagany przez zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia, tym samym
zobowiązuję/emy się wykonać całkowity zakres przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam się z SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam
konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Uważam się za związaną/nego niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Akceptuję przedstawione w SWZ ogólne warunki umowy i we wskazanym przez zamawiającego
terminie zobowiązuję się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczam, że zapoznałam/łem się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami
dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Zostałam/łem poinformowana/ny, że mogę wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Oświadczam, że niżej wymienione części niniejszego zamówienia wykonam sam/powierzę
podwykonawcom (wykonawca wypełnia – o ile dotyczy): ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Informuję, że będę polegać na zasobach podmiotu trzeciego: Nazwa podmiotu:
…………………………………………………………………………………………
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
TAK ………………………..……. NIE (wypełnia wykonawca)
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie
........................................(wykonawcy lub zamawiającego) (należy niepotrzebne skreślić - jeżeli
wykonawca nie dokona skreślenia zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie
wykonawcy),
Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.
Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j. Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1). W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje
14. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy jest………………………………….
(imię, nazwisko), nr tel.: …………………………… adres e-mail:…………………………………. .
15. usługa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy który wykonywać będzie część
zamówienia obejmującą: ………………..…….…. (zakres usług), ……..…………….............. (nazwa
firmy, siedziba) (niepotrzebne skreślić. Jeżeli wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni ust. 2,
zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom).

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

elektronicznym
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Nr ref. SR.272.u.17.2022.RG
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie przedmiotu zamówienia
Części nr 2
biologia – poziom edukacyjny podstawowy

Załącznik nr 1b do SWZ

Pełna nazwa wykonawcy (imię , nazwisko): _____________________________________________1)
Adres: __________________________________________________________________________1)
Nr telefonu: _____________________________________________________________1)
Adres e-mail: ______________________________________________________________1)
NIP: ____________________________________________________________1)
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Opracowanie Autorskiego
Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie
3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
WYKONAWCA WYPEŁNIA W ZALEŻNOŚCI OD ZADANIA NA KTÓRE SKŁAD OFERTĘ
Cena brutto za przeprowadzenie 1 godziny zajęć: ….. zł,
Cena brutto za całe zadanie: ……… zł. (wraz z należnym podatkiem), cena słownie, brutto: ……………… zł,
Praca z uczniem zdolnym ze szkoły podstawowej, obejmującej zakres wskazany w dziale IV SWZ Opis
przedmiotu zamówienia:
− pracowałem/łam 2 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 3 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 4 i więcej lat z uczniem zdolnym,
(właściwe podkreślić).

Kwalifikacje w pracy z uczniem zdolnym, ukończenie kursu/szkolenia dla nauczycieli przygowującego
do pracy z uczniem zdolnym (Dział IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia):
− ukończyłem/łam 1 kurs/szkolenie dla nauczycieli,
− ukończyłem/łam 2 kursy/szkolenia dla nauczycieli,
(właściwe podkreślić).

Płatność
Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto wykonawcy nr ……………………………………………
(podać nr konta), w okresie do 30 dni od daty wpływu na adres zamawiającego, prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer/nazwę umowy, której faktura dotyczy.
Oświadczenia
1. Oświadczam, że wyżej wskazana cena na wykonanie przedmiotu zamówienia: Część nr 2 biologia –
poziom edukacyjny podstawowy, obejmuje cały jego zakres określony w SWZ, uwzględnia wszystkie
wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu
na okoliczności i źródła ich powstania.
2. Akceptuję wymagany przez zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia, tym samym
zobowiązuję/emy się wykonać całkowity zakres przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam się z SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam
konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Uważam się za związaną/nego niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Akceptuję przedstawione w SWZ ogólne warunki umowy i we wskazanym przez zamawiającego
terminie zobowiązuję się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczam, że zapoznałam/łem się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami
dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Zostałam/łem poinformowana/ny, że mogę wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Oświadczam, że niżej wymienione części niniejszego zamówienia wykonam sam/powierzę
podwykonawcom (wykonawca wypełnia – o ile dotyczy): ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Informuję, że będę polegać na zasobach podmiotu trzeciego: Nazwa podmiotu:
…………………………………………………………………………………………
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
TAK ………………………..……. NIE (wypełnia wykonawca)
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie
........................................(wykonawcy lub zamawiającego) (należy niepotrzebne skreślić - jeżeli
wykonawca nie dokona skreślenia zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie
wykonawcy),
Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.
Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j. Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1). W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje
14. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy jest………………………………….
(imię, nazwisko), nr tel.: …………………………… adres e-mail:…………………………………. .
15. usługa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy który wykonywać będzie część
zamówienia obejmującą: ………………..…….…. (zakres usług), ……..…………….............. (nazwa
firmy, siedziba) (niepotrzebne skreślić. Jeżeli wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni ust. 2,
zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom).

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

elektronicznym
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Nr ref. SR.272.u.17.2022.RG

Załącznik nr 1c do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie przedmiotu zamówienia
Części nr 3
biologia – poziom edukacyjny ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy

Pełna nazwa wykonawcy (imię , nazwisko): ____________________________________________1)
Adres: __________________________________________________________________________1)
Nr telefonu: _____________________________________________________________1)
Adres e-mail: ______________________________________________________________1)
NIP: ____________________________________________________________1)
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Opracowanie Autorskiego
Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie
3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
WYKONAWCA WYPEŁNIA W ZALEŻNOŚCI OD ZADANIA NA KTÓRE SKŁAD OFERTĘ
Cena brutto za przeprowadzenie 1 godziny zajęć: ….. zł,
Cena brutto za całe zadanie: ……… zł. (wraz z należnym podatkiem), cena słownie, brutto: ……………… zł,
Praca z uczniem zdolnym ze szkoły podstawowej, obejmującej zakres wskazany w dziale IV SWZ Opis
przedmiotu zamówienia:
− pracowałem/łam 2 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 3 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 4 i więcej lat z uczniem zdolnym,
(właściwe podkreślić).

Kwalifikacje w pracy z uczniem zdolnym, ukończenie kursu/szkolenia dla nauczycieli przygowującego
do pracy z uczniem zdolnym (Dział IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia):
− ukończyłem/łam 1 kurs/szkolenie dla nauczycieli,
− ukończyłem/łam 2 kursy/szkolenia dla nauczycieli,
(właściwe podkreślić).

Płatność
Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto wykonawcy nr ……………………………………………
(podać nr konta), w okresie do 30 dni od daty wpływu na adres zamawiającego, prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer/nazwę umowy, której faktura dotyczy.
Oświadczenia
1. Oświadczam, że wyżej wskazana cena na wykonanie przedmiotu zamówienia: Część nr 3 biologia –
etap edukacyjny ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy, obejmuje cały jego zakres określony
w SWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości
przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
2. Akceptuję wymagany przez zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia, tym samym
zobowiązuję/emy się wykonać całkowity zakres przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam się z SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam
konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Uważam się za związaną/nego niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Akceptuję przedstawione w SWZ ogólne warunki umowy i we wskazanym przez zamawiającego
terminie zobowiązuję się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczam, że zapoznałam/łem się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami
dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

25

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Zostałam/łem poinformowana/ny, że mogę wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Oświadczam, że niżej wymienione części niniejszego zamówienia wykonam sam/powierzę
podwykonawcom (wykonawca wypełnia – o ile dotyczy): ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Informuję, że będę polegać na zasobach podmiotu trzeciego: Nazwa podmiotu:
…………………………………………………………………………………………
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
TAK ………………………..……. NIE (wypełnia wykonawca)
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie
........................................(wykonawcy lub zamawiającego) (należy niepotrzebne skreślić - jeżeli
wykonawca nie dokona skreślenia zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie
wykonawcy),
Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.
Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j. Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1). W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje
14. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy jest………………………………….
(imię, nazwisko), nr tel.: …………………………… adres e-mail:…………………………………. .
15. usługa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy który wykonywać będzie część
zamówienia obejmującą: ………………..…….…. (zakres usług), ……..…………….............. (nazwa
firmy, siedziba) (niepotrzebne skreślić. Jeżeli wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni ust. 2,
zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom).

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

elektronicznym
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Nr ref. SR.272.u.17.2022.RG
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie przedmiotu zamówienia
Części nr 4
chemia – poziom edukacyjny podstawowy

Załącznik nr 1d do SWZ

Pełna nazwa wykonawcy (imię , nazwisko): _____________________________________________1)
Adres: __________________________________________________________________________1)
Nr telefonu: _____________________________________________________________1)
Adres e-mail: ______________________________________________________________1)
NIP: ____________________________________________________________1)
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Opracowanie Autorskiego
Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie
3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
WYKONAWCA WYPEŁNIA W ZALEŻNOŚCI OD ZADANIA NA KTÓRE SKŁAD OFERTĘ
Cena brutto za przeprowadzenie 1 godziny zajęć: ….. zł,
Cena brutto za całe zadanie: ……… zł. (wraz z należnym podatkiem), cena słownie, brutto: ……………… zł,
Praca z uczniem zdolnym ze szkoły podstawowej, obejmującej zakres wskazany w dziale IV SWZ Opis
przedmiotu zamówienia:
− pracowałem/łam 2 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 3 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 4 i więcej lat z uczniem zdolnym,
(właściwe podkreślić).

Kwalifikacje w pracy z uczniem zdolnym, ukończenie kursu/szkolenia dla nauczycieli przygowującego
do pracy z uczniem zdolnym (Dział IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia):
− ukończyłem/łam 1 kurs/szkolenie dla nauczycieli,
− ukończyłem/łam 2 kursy/szkolenia dla nauczycieli,
(właściwe podkreślić).

Płatność
Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto wykonawcy nr ……………………………………………
(podać nr konta), w okresie do 30 dni od daty wpływu na adres zamawiającego, prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer/nazwę umowy, której faktura dotyczy.
Oświadczenia
1. Oświadczam, że wyżej wskazana cena na wykonanie przedmiotu zamówienia: Część nr 4 chemia –
poziom edukacyjny podstawowy, obejmuje cały jego zakres określony w SWZ, uwzględnia wszystkie
wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu
na okoliczności i źródła ich powstania.
2. Akceptuję wymagany przez zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia, tym samym
zobowiązuję/emy się wykonać całkowity zakres przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam się z SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam
konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Uważam się za związaną/nego niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Akceptuję przedstawione w SWZ ogólne warunki umowy i we wskazanym przez zamawiającego
terminie zobowiązuję się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczam, że zapoznałam/łem się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami
dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Zostałam/łem poinformowana/ny, że mogę wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Oświadczam, że niżej wymienione części niniejszego zamówienia wykonam sam/powierzę
podwykonawcom (wykonawca wypełnia – o ile dotyczy): ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Informuję, że będę polegać na zasobach podmiotu trzeciego: Nazwa podmiotu:
…………………………………………………………………………………………
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
TAK ………………………..……. NIE (wypełnia wykonawca)
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie
........................................(wykonawcy lub zamawiającego) (należy niepotrzebne skreślić - jeżeli
wykonawca nie dokona skreślenia zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie
wykonawcy),
Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.
Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j. Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1). W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje
14. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy jest………………………………….
(imię, nazwisko), nr tel.: …………………………… adres e-mail:…………………………………. .
15. usługa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy który wykonywać będzie część
zamówienia obejmującą: ………………..…….…. (zakres usług), ……..…………….............. (nazwa
firmy, siedziba) (niepotrzebne skreślić. Jeżeli wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni
ust. 2, zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia
podwykonawcom).

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

elektronicznym
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Nr ref. SR.272.u.17.2022.RG

Załącznik nr 1e do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie przedmiotu zamówienia
Części nr 5
chemia – poziom edukacyjny ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy

Pełna nazwa wykonawcy (imię , nazwisko): _____________________________________________1)
Adres: __________________________________________________________________________1)
Nr telefonu: _____________________________________________________________1)
Adres e-mail: ______________________________________________________________1)
NIP: ____________________________________________________________1)
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Opracowanie Autorskiego
Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie
3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
WYKONAWCA WYPEŁNIA W ZALEŻNOŚCI OD ZADANIA NA KTÓRE SKŁAD OFERTĘ
Cena brutto za przeprowadzenie 1 godziny zajęć: ….. zł,
Cena brutto za całe zadanie: ……… zł. (wraz z należnym podatkiem), cena słownie, brutto: ……………… zł,
Praca z uczniem zdolnym ze szkoły podstawowej, obejmującej zakres wskazany w dziale IV SWZ Opis
przedmiotu zamówienia:
− pracowałem/łam 2 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 3 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 4 i więcej lat z uczniem zdolnym,

(właściwe podkreślić).

Kwalifikacje w pracy z uczniem zdolnym, ukończenie kursu/szkolenia dla nauczycieli przygowującego
do pracy z uczniem zdolnym (Dział IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia):
− ukończyłem/łam 1 kurs/szkolenie dla nauczycieli,
− ukończyłem/łam 2 kursy/szkolenia dla nauczycieli,
(właściwe podkreślić).

Płatność
Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto wykonawcy nr ……………………………………………
(podać nr konta), w okresie do 30 dni od daty wpływu na adres zamawiającego, prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer/nazwę umowy, której faktura dotyczy.
Oświadczenia
1. Oświadczam, że wyżej wskazana cena na wykonanie przedmiotu zamówienia: Część nr 5 chemia –
poziom edukacyjny ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy, obejmuje cały jego zakres określony
w SWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości
przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
2. Akceptuję wymagany przez zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia, tym samym
zobowiązuję/emy się wykonać całkowity zakres przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam się z SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam
konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Uważam się za związaną/nego niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Akceptuję przedstawione w SWZ ogólne warunki umowy i we wskazanym przez zamawiającego
terminie zobowiązuję się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczam, że zapoznałam/łem się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami
dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Zostałam/łem poinformowana/ny, że mogę wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Oświadczam, że niżej wymienione części niniejszego zamówienia wykonam sam/powierzę
podwykonawcom (wykonawca wypełnia – o ile dotyczy): ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Informuję, że będę polegać na zasobach podmiotu trzeciego: Nazwa podmiotu:
…………………………………………………………………………………………
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
TAK ………………………..……. NIE (wypełnia wykonawca)
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie
........................................(wykonawcy lub zamawiającego) (należy niepotrzebne skreślić - jeżeli
wykonawca nie dokona skreślenia zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie
wykonawcy),
Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.
Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j. Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1). W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje
14. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy jest………………………………….
(imię, nazwisko), nr tel.: …………………………… adres e-mail:…………………………………. .
15. usługa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy który wykonywać będzie część
zamówienia obejmującą: ………………..…….…. (zakres usług), ……..…………….............. (nazwa
firmy, siedziba) (niepotrzebne skreślić. Jeżeli wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni
ust. 2, zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia
podwykonawcom).

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

elektronicznym
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Nr ref. SR.272.u.17.2022.RG
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie przedmiotu zamówienia
Części nr 6
kompetencje społeczne – poziom edukacyjny podstawowy

Załącznik nr 1f do SWZ

Pełna nazwa wykonawcy (imię , nazwisko): _____________________________________________1)
Adres: __________________________________________________________________________1)
Nr telefonu: _____________________________________________________________1)
Adres e-mail: ______________________________________________________________1)
NIP: ____________________________________________________________1)
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Opracowanie Autorskiego
Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie
3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
WYKONAWCA WYPEŁNIA W ZALEŻNOŚCI OD ZADANIA NA KTÓRE SKŁAD OFERTĘ
Cena brutto za przeprowadzenie 1 godziny zajęć: ….. zł,
Cena brutto za całe zadanie: ……… zł. (wraz z należnym podatkiem), cena słownie, brutto: ……………… zł,
Praca z uczniem zdolnym ze szkoły podstawowej, obejmującej zakres wskazany w dziale IV SWZ Opis
przedmiotu zamówienia:
− pracowałem/łam 2 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 3 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 4 i więcej lat z uczniem zdolnym,
(właściwe podkreślić).

Kwalifikacje w pracy z uczniem zdolnym, ukończenie kursu/szkolenia dla nauczycieli przygowującego
do pracy z uczniem zdolnym (Dział IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia):
− ukończyłem/łam 1 kurs/szkolenie dla nauczycieli,
− ukończyłem/łam 2 kursy/szkolenia dla nauczycieli,
(właściwe podkreślić).

Płatność
Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto wykonawcy nr ……………………………………………
(podać nr konta), w okresie do 30 dni od daty wpływu na adres zamawiającego, prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer/nazwę umowy, której faktura dotyczy.
Oświadczenia
1. Oświadczam, że wyżej wskazana cena na wykonanie przedmiotu zamówienia: Część
nr 6 kompetencje społeczne – poziom edukacyjny podstawowy, obejmuje cały jego zakres określony
w SWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości
przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
2. Akceptuję wymagany przez zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia, tym samym
zobowiązuję/emy się wykonać całkowity zakres przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam się z SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam
konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Uważam się za związaną/nego niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Akceptuję przedstawione w SWZ ogólne warunki umowy i we wskazanym przez zamawiającego
terminie zobowiązuję się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczam, że zapoznałam/łem się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami
dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Zostałam/łem poinformowana/ny, że mogę wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Oświadczam, że niżej wymienione części niniejszego zamówienia wykonam sam/powierzę
podwykonawcom (wykonawca wypełnia – o ile dotyczy): ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Informuję, że będę polegać na zasobach podmiotu trzeciego: Nazwa podmiotu:
…………………………………………………………………………………………
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
TAK ………………………..……. NIE (wypełnia wykonawca)
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie
........................................(wykonawcy lub zamawiającego) (należy niepotrzebne skreślić - jeżeli
wykonawca nie dokona skreślenia zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie
wykonawcy),
Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.
Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j. Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1). W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje
14. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy jest………………………………….
(imię, nazwisko), nr tel.: …………………………… adres e-mail:…………………………………. .
15. usługa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy który wykonywać będzie część
zamówienia obejmującą: ………………..…….…. (zakres usług), ……..…………….............. (nazwa
firmy, siedziba) (niepotrzebne skreślić. Jeżeli wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni
ust. 2, zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia
podwykonawcom).

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

elektronicznym
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Nr ref. SR.272.u.17.2022.RG

Załącznik nr 1g do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie przedmiotu zamówienia
Części nr 7
kompetencje społeczne – poziom edukacyjny ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy

Pełna nazwa wykonawcy (imię , nazwisko): _____________________________________________1)
Adres: __________________________________________________________________________1)
Nr telefonu: _____________________________________________________________1)
Adres e-mail: ______________________________________________________________1)
NIP: ____________________________________________________________1)
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Opracowanie Autorskiego
Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie
3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
WYKONAWCA WYPEŁNIA W ZALEŻNOŚCI OD ZADANIA NA KTÓRE SKŁAD OFERTĘ
Cena brutto za przeprowadzenie 1 godziny zajęć: ….. zł,
Cena brutto za całe zadanie: ……… zł. (wraz z należnym podatkiem), cena słownie, brutto: ……………… zł,
Praca z uczniem zdolnym ze szkoły podstawowej, obejmującej zakres wskazany w dziale IV SWZ Opis
przedmiotu zamówienia:
− pracowałem/łam 2 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 3 lata z uczniem zdolnym,
− pracowałem/łam 4 i więcej lat z uczniem zdolnym,
(właściwe podkreślić).

Kwalifikacje w pracy z uczniem zdolnym, ukończenie kursu/szkolenia dla nauczycieli przygowującego
do pracy z uczniem zdolnym (Dział IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia):
− ukończyłem/łam 1 kurs/szkolenie dla nauczycieli,
− ukończyłem/łam 2 kursy/szkolenia dla nauczycieli,
(właściwe podkreślić).

Płatność
Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto wykonawcy nr ……………………………………………
(podać nr konta), w okresie do 30 dni od daty wpływu na adres zamawiającego, prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer/nazwę umowy, której faktura dotyczy.
Oświadczenia
1. Oświadczam, że wyżej wskazana cena na wykonanie przedmiotu zamówienia: Część
nr 7 kompetencje społeczne – poziom edukacyjny ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy, obejmuje
cały jego zakres określony w SWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do
zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
2. Akceptuję wymagany przez zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia, tym samym
zobowiązuję/emy się wykonać całkowity zakres przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam się z SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam
konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Uważam się za związaną/nego niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Akceptuję przedstawione w SWZ ogólne warunki umowy i we wskazanym przez zamawiającego
terminie zobowiązuję się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczam, że zapoznałam/łem się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami
dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Zostałam/łem poinformowana/ny, że mogę wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Oświadczam, że niżej wymienione części niniejszego zamówienia wykonam sam/powierzę
podwykonawcom (wykonawca wypełnia – o ile dotyczy): ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Informuję, że będę polegać na zasobach podmiotu trzeciego: Nazwa podmiotu:
…………………………………………………………………………………………
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
TAK ………………………..……. NIE (wypełnia wykonawca)
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie
........................................(wykonawcy lub zamawiającego) (należy niepotrzebne skreślić - jeżeli
wykonawca nie dokona skreślenia zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie
wykonawcy),
Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.
Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j. Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1). W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje
14. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy jest………………………………….
(imię, nazwisko), nr tel.: …………………………… adres e-mail:…………………………………. .
15. usługa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy który wykonywać będzie część
zamówienia obejmującą: ………………..…….…. (zakres usług), ……..…………….............. (nazwa
firmy, siedziba) (niepotrzebne skreślić. Jeżeli wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni
ust. 2, zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia
podwykonawcom).

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

elektronicznym
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Nr ref. SR.272.u.17.2022.RG

Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający:
Powiat Nowodworski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca1:
………………………………………
………………………………………
……………………………………..
(pełna
nazwa/firma,
adres,
w zależności od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:
………………………………………
……………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
OŚWIADCZENIA
Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby/podywkonawcy1
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie Autorskiego Programu
Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach
realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego,
prowadzonego przez Powiat Nowodworski, oświadczam, co następuje:
Oświadczam
że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Oświadczam
że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………................
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2,
5 i 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy
Pzp,
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
1

– niepotrzebne skreślić;

Oświadczam
że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

elektronicznym
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Nr ref. SR.272.u.17.2022.RG

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:
Powiat Nowodworski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

OŚWIADCZENIA
Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby1składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie Autorskiego Programu
Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach
realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego,
prowadzonego przez Powiat Nowodworski, oświadczam, co następuje:
Oświadczam
że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez zamawiającego w SWZ

nr referencyjny:

SR.272.u.17.2022.RG (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono
warunki udziału w postępowaniu).
Oświadczam
że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez Zamawiającego w SWZ
nr referencyjny: SR.272.u.17.2022.RG (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której
określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..…………………….…………………………… w następującym zakresie: …………………………………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
1
2

niepotrzebne skreślić;
wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na zasobach podmiotu

Oświadczam
że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

elektronicznym
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Nr ref. SR.272.u.17.2022.RG

Załącznik nr 4 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE
podmiotu o oddaniu wykonawcy swoich zasobów
w zakresie zdolności technicznych/zawodowych

Ja/My
.............................................................................................................................................................................. 1
(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji wykonawcy:
..............................................................................................................................................................................1
(nazwa wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na: Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania
oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji
projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach
Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, w związku
z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie
zdolności technicznych/zawodowych poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy/ów
innych charakterze2 w zakresie ……………………………………………1 (należy wypełnić w takim zakresie w jakim
podmiot

zobowiązuje

się

oddać

………………………………
1
2

wykonawcy

swoje

zasoby

w

zakresie

zdolności

technicznych/zawodowych).

na okres

1

– należy wypełnić
– niepotrzebne skreślić

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

elektronicznym
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Nr ref. SR.272.u.17.2022.RG

Załącznik nr 5 do SWZ
Część nr ……………………

WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania na:
Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2
Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, prowadzonego przez Powiat Nowodworski.

Lp.

Imię i
Nazwisko

Kwalifikacje zawodowe

Wykształcenie

Zakres
powierzonych
czynności

Podstawa
dysponowania osobami
(umowa o pracę na czas
nieokreślony/ określony
do dnia …. , umowa
zlecenie, wykonam
samodzielnie)*

1

2

3

4

5

6

1.

*należy wpisać

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

elektronicznym
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Nr ref. SR.272.u.17.2022.RG

Załącznik nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
pomiędzy:
Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą
w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu
którego występują:
1. …………………..
– Starosta Nowodworski,
2. …………………………
– Wicestarosta Nowodworski,
przy kontrasygnacie ……………………… – Skarbnika powiatu.
a
………………działającym pod firmą: ……………………… z siedzibą w …………., ul. ……….,
zarejestrowaną w ……………………………., NIP ……………; REGON …………………, zwanym dalej
Wykonawcą. w imieniu którego występuje:
1. ……………………… – …………………..
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej
jako ustawa Pzp.
1.

2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.

§ 1.
Strony zawierają umowę (zwaną dalej Umową), na opracowanie „Autorskiego Programu Nauczania”
(zwanego dalej APN), i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie
uzdolnionych w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2
Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
(zostanie wypełnione po wyborze wykonawcy).
Umowa dotyczy części nr ………..
Nazwa przedmiotu: …………………… (zostanie wypełnione po wyborze wykonawcy).
Cykl zajęć odbywać się będzie w terminach i na zasadach ustalonych w Harmonogramie zajęć.
§ 2.
Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością.
Wykonawca wykona przedmiot Umowy, zgodnie z SWZ i stanowiącą załącznik do Umowy ofertą
złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa
w preambule Umowy.
Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy osobom trzecim tylko w zakresie
określonym w ofercie Wykonawcy, przy czym za działanie lub zaniechanie osób trzecich którym
Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne działanie
lub zaniechanie.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności w ramach części zamówienia
objętej ofertą:
1) opracowania w wersji elektronicznej APN i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji
w terminie od 1 lipca 2022 r. do 1 września 2022 r.,
2) przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych, (zwanych dalej Zajęciami), w ilości ….. godz. (zostanie
wypełnione po wyborze wykonawcy), w systemie pozalekcyjnym, dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie APN w okresie nie wcześniej niż
od 2 września 2022 roku do 30 czerwca 2023.r.;
3) opracowania i przekazania Zamawiającemu Harmonogramu zajęć; w terminie od 1 lipca 2022 r.
do 1 września 2022 r.;
4) przeprowadzenia diagnozy stopnia opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych
właściwych dla danego przedmiotu – na początku i pod koniec realizacji APN (tzw. diagnoza
na wejściu i na wyjściu), a także porównania wyników tych dwóch badań;
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5)
6)
7)
8)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

prowadzenia dziennika z realizacji Zajęć;
monitorowania udziału uczestników w Zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji Zajęć;
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie Zajęć,
współpracy z opiekunem pedagogiczno-metodycznym LCNK oraz psychologiem LCNK, w tym
zwłaszcza do uzyskania od psychologa LCNK informacji na temat potrzeb rozwojowych
uczniów,
9) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji wykonywania Umowy, na podstawie
wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia dziennika
z realizacji Zajęć,
10) oznaczenia wszelkiej dokumentacji, związanej z realizacją Umowy, zgodnie z aktualnymi
„Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.
Zajęcia pozalekcyjne, będą odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim
ul. 3 Maja 3, wg określonego Harmonogramu zajęć, w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wybór formy przeprowadzenia Zajęć zależny będzie od sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących
przepisów w tym zakresie, w okresie objętym zamówieniem.
Zajęcia będą odbywały się w dniach od poniedziałku do soboty w przedziałach czasowych:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 14:00 do 19:00;
2) w soboty w godzinach: od 8:00 do 15:00.
Zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub w małych grupach uczniów, w ilości osób
od 3 do 10 w każdej.
W ramach Zajęć należy zaplanować pracę własną uczniów, w tym np. wykonywanie dodatkowych
zadań, pracę metodą projektu w grupach kilku uczniów itp.
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą w dwóch formach:
1) zajęcia indywidualne, prowadzone dla uczniów uczęszczających do tej samej klasy w danym
etapie edukacyjnym,
2) zajęcia wspólne, prowadzone dla uczniów wszystkich klas w danym etapie edukacyjnym, podczas
których obowiązkowe jest stosowanie metody projektu.
Dokładne miejsce i terminy prowadzenia Zajęć zostaną podane Wykonawcy.
APN musi zawierać następujące informacje:
1) metryczka APN (ogólne informacje o APN – autor, adresat, geneza APN, koncepcja APN,
organizacja Zajęć, liczba godzin);
2) cele ogólne i szczegółowe;
3) plan nauczania określający nazwę obszarów tematycznych oraz ich wymiar;
4) treści kształcenia w zakresie poszczególnych obszarów tematycznych, zawierające, między
innymi, treści odnoszące się do różnych dziedzin nauki;
5) procedury osiągania założonych celów;
6) przewidywane osiągnięcia uczniów;
7) literatura (podręczniki, zbiory zadań, skrypty itp.).
APN musi mieć twórczy i indywidualny charakter, w szczególności musi zostać ściśle dostosowany
do potrzeb i możliwości konkretnej grupy uczniów.
W APN należy uwzględnić zagadnienia i zadania, które pojawiają się na konkursach przedmiotowych
i olimpiadach z matematyki, fizyki, informatyki, biologii i chemii oraz zagadnienia i zadania mające
wpływ na rozwój kompetencji społecznych.
APN oraz prowadzone Zajęcia muszą uwzględniać specyficzne potrzeby każdego ucznia, które
określone zostaną na podstawie diagnozy przeprowadzonej w poradniach psychologicznopedagogicznych na etapie rekrutacji uczniów do Projektu oraz obserwacji prowadzonej przez osobę
prowadzącą Zajęcia.
W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w APN przez osoby
prowadzące Zajęcia zmian prowadzących do realizacji celów Zajęć oraz lepszego dostosowania Zajęć
do potrzeb uczestniczących uczniów. O zmianach takich Wykonawca zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
Harmonogram zawiera listę planowanych tematów i wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację.
W przypadku rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem Umowy, a Harmonogramem
Zamawiający zażąda przeprowadzenia zajęć uzupełniających w wymiarze równym liczbie godzin
niezrealizowanych.
Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich
nieprawidłowościach w wykonaniu Umowy.
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§ 4.
Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za: Cena brutto za zadanie: …… zł (wraz
z należnym podatkiem), słownie cena brutto: ……………… zł), Cena brutto za przeprowadzenie
1 godziny zajęć: …….. zł.
Dane osoby prowadzącej zajęcia – ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Wynagrodzenie za realizację Umowy, zostanie przelane na wskazane Konto bankowe Wykonawcy
o numerze: …………………………………………. .
Wykonawca oblicza wynagrodzenie dla danej części przedmiotu zamówienia, mnożąc liczbę godzin zajęć
przeprowadzonych w ustalonych terminach, przez cenę jednej godziny przeprowadzonych zajęć
pozalekcyjnych, wskazaną w ofercie Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo weryfikacji obliczonej wysokości wynagrodzenia.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, zostanie przelane w ratach miesięcznych, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego pod względem formalnorachunkowym rachunku/faktury, według oznaczenia podmiotu:
Nabywca (podatnik):
Powiat Nowodworski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowym Dworze Gdańskim,
NIP 579-22-31-171
Odbiorca (płatnik):
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowym Dworze Gdańskim,
Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, stanowi całość świadczenia wzajemnego
Zamawiającego należnego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przez Wykonawcę wszystkich
zobowiązań wynikających z Umowy. Zobowiązanie Zamawiającego zostanie zatem wykonane z chwilą
zapłaty całości wynagrodzenia, a Wykonawca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń
od Zamawiającego tytułem wynagrodzenia, zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów.
§ 5.
Wykonawca z chwilą stworzenia Utworu, bez potrzeby złożenia dodatkowego oświadczenia woli przez
którąkolwiek ze Stron, przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawem
decydowania o wykonywaniu autorskich praw zależnych do wszelkich powstałych w ramach wykonywania
Umowy utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.), zwanej dalej Pr.aut., w tym APN, zwanych dalej Utworem,
na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2, na czas nieokreślony, bez ograniczeń co do liczby
egzemplarzy Utworu oraz miejsca korzystania z Utworu.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) utrwalanie dowolną techniką znaną w dniu zawarcia Umowy, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
w szczególności: drukiem w dowolnej formie (w tym: w twardej i miękkiej oprawie, wydaniach
broszurowych, pismem Braille’a) i dowolnej technice (w tym: reprograficznej, cyfrowej,
elektronicznej, audiowizualnej), na nośnikach fonicznych – audiobooki i na nośnikach
informatycznych (w tym w formie ebooków);
2) zwielokrotnianie dowolną techniką znaną w dniu zawarcia Umowy, na wszelkiego rodzaju
nośnikach, w szczególności: drukiem w dowolnej formie (w tym: w twardej i miękkiej oprawie,
wydaniach broszurowych, pismem Braille’a) i dowolnej technice (w tym: reprograficznej, cyfrowej,
elektronicznej, audiowizualnej, na nośnikach fonicznych – audiobooki) i na nośnikach
informatycznych (w tym w formie ebooków);
3) wprowadzanie do obrotu oryginału i wytworzonych egzemplarzy;
4) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet;
5) publicznie wykonywanie i publicznie prezentowanie; wystawianie; wyświetlanie;
6) wypożyczanie i wynajmowanie oryginału i wytworzonych egzemplarzy;
7) wykorzystywanie do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego;
8) wielokrotne wykorzystanie, w tym w kolejnych dodrukach w nieograniczonej liczbie egzemplarzy
w tym także w wersjach obcojęzycznych;
9) udostępnianie do wykorzystania instytucjom oraz osobom trzecim w ramach potrzeb
Zamawiającego;
10) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach;
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11) powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany
w Utworze dokonywane przez Zamawiającego.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie powyższych zmian, bez konieczności uzyskania
dalszej zgody Wykonawcy, jego pracowników lub podwykonawców.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, obejmuje także wynagrodzenie za:
1) przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na polach eksploatacji, o których mowa
w ust. 2;
2) upoważnienie do korzystania z Utworu w zakresie określonym postanowieniami Umowy;
3) przeniesienie prawa decydowania o wykonywaniu autorskich praw zależnych do Utworu;
4) przeniesienie własności egzemplarza/y, na których Utwór utrwalono.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykonany Utwór będzie wynikiem jego indywidualnej
działalności twórczej i nie będzie naruszać praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Utworu,
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie w związku z wykonywaniem Umowy przepisów Pr.aut.
W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi
z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej i powstałymi w wyniku korzystania przez
Zamawiającego z Utworu, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków
prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności
zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić
po stronie Zamawiającego, do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązany jest regresowo zwrócić Zamawiającemu zasądzone i wypłacone przez
Zamawiającego kwoty odszkodowań wynikające z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej
osób trzecich, powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Utworu, wraz z wszelkimi
związanymi z tym wydatkami i opłatami, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej - pod
warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach.
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwot, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego pisemnego żądania ich
zwrotu.
W celu wykonania Umowy, z chwilą dostarczenia Zamawiającemu Utworu, Zamawiający udziela
niniejszym Wykonawcy na okres wykonywania Umowy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie
z autorskich praw majątkowych do Utworu na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2.
§ 6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia obserwacji zajęć prowadzonych na podstawie Umowy
przez Wykonawcę, także bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy o terminie. Przedmiotem
obserwacji będzie w szczególności kontrola należytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany udostępnić obserwującym dokumenty związane z wykonywaniem Umowy.
Wykonawca winien stworzyć odpowiednie warunki osobom przeprowadzającym obserwację.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania Umowy przez Wykonawcę,
w ramach którego Zamawiający jest uprawniony do:
1) wyrażania opinii na temat wykonywania Umowy,
2) żądania dostarczenia przez Wykonawcę informacji dotyczących wykonywania Umowy,
3) żądania od Wykonawcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli prawidłowości
wykonywania Umowy.
§ 7.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
1) 1.000,00 zł – jednorazowo w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania Umowy lub
rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy,
2) 100,00 zł – za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu zajęć pomimo wezwania Zamawiającego, nie więcej
jednak niż 100 % wynagrodzenia za zadanie o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
3) 100,00 zł – za każdy nieuzasadniony przez Wykonawcę dzień zwłoki w prowadzeniu zajęć, nie więcej
jednak niż 100 % wynagrodzenia za zadanie o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
4) 500,00 zł – za kolejną zmianę nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej części zamówienia, przed
upływem 3 miesięcy od ostatniej zmiany.
Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w następstwie niewykonania albo nienależytego
wykonania Umowy przez Wykonawcę byłaby wyższa, aniżeli suma przysługujących mu z tego tytułu kar
umownych, Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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Strony ustalają, że Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wierzytelności Zamawiającego
z tytułu zapłaty kar umownych z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia określonego
w rachunku, wystawionym przez Wykonawcę.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 3, kara umowna zostanie
zapłacona w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty
na wskazany w komparycji Umowy adres Wykonawcy.
W razie opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy,
Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia, naliczanych
od dnia następującego po upływie terminu zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy
na podstawie Umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,
2) za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy informacji wynikających z treści § 3, ust. 8 Umowy –
w wysokości 0,01 % wartości umownej określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
§ 8.
Zamawiający może jednostronnie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu
wypowiedzenia), z Wykonawcą będącym zarazem osobą prowadząca Zajęcia na podstawie Umowy, jeżeli
Wykonawca:
1) pomimo wezwania Zamawiającego, w terminie 7 dni kalendarzowych nie rozpoczął realizacji
Umowy;
2) przerwał wykonywanie Umowy bez uznanego przez Zamawiającego uzasadnienia i nie podjął
realizacji Umowy pomimo wezwania Zamawiającego;
3) jakość lub terminowość wykonania umowy odbiega od ustalonych standardów i zapisów Umowy,
4) został ukarany prawomocną karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), a w przypadku nauczyciela
akademickiego – prawomocną karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.);
5) został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
6) wszczęto przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Rozwiązanie albo odstąpienie od Umowy może dotyczyć całości albo części Umowy.
Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmiany osoby realizującej
przedmiot zamówienia.
Dokonanie przez Wykonawcę zmiany osoby realizującej przedmiot zamówienia bez zgody Zamawiającego
spowoduje rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby realizującej zamówienie tylko w udokumentowanych przypadkach
losowych (typu: choroba, śmierć i inne wypadki i zdarzenia losowe).
Osoba wykonująca usługę będącą przedmiotem zamówienia w zastępstwie osoby wskazanej w Formularzu
ofertowym musi spełniać wszystkie warunki i kryteria za które Wykonawca składający daną ofertę otrzymał
punkty.
Zamawiający dopuszcza tylko jednokrotną zmianę osoby realizującej przedmiot zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie zapewni osoby zastępczej w przypadku absencji osoby realizującej umowę,
w terminie do 14 dni roboczych od doręczenia żądania Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać
Umowę w tej części.
§ 9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności
wprowadzenia zmian do Umowy.
Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć:
1) terminów wykonania Umowy,
2) warunków i terminów płatności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
3) przedstawionych w ofercie Wykonawcy (złożonej przez Wykonawcę, który nie jest jednocześnie
osobą prowadzącą zajęcia) osób prowadzących zajęcia – z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie
dopuszcza zmiany na inną osobę, niespełniającą wymagań określonych przez Zamawiającego
w SWZ.
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Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą nastąpić jedynie w następujących przypadkach:
1) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia, które
łącznie spełniają trzy przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia
i są niemożliwe do zapobieżenia,
2) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - w przypadku przedłużenia lub przedłużania się terminu
zakończenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
3) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - w przypadku zmian w trakcie wykonywania Umowy
powszechnie obowiązujących przepisów prawa – z zastrzeżeniem, że cena oferty brutto ustalona jest
na cały okres obowiązywania Umowy i nie podlega podwyższeniu nawet w sytuacji zmiany
przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT,
4) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 - jeżeli osoba prowadząca Zajęcia nie może prowadzić
Zajęć z powodu udokumentowanych przez Wykonawcę zdarzeń losowych (miedzy innymi choroby,
śmierć i inne wypadki i zdarzenia losowe), lub ustania podstawy prawnej do dysponowania przez
Wykonawcę osobą prowadzącą Zajęcia (między innymi na skutek wypowiedzenia lub rozwiązania
na mocy porozumienia stron umowy łączącej Wykonawcę i osobę prowadzącą Zajęcia) lub jeżeli
co osoby prowadzącej Zajęcia zachodzi którakolwiek z trzech okoliczności, o których mowa
w § 8 ust. 1 Umowy.

§ 10.
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
wynikających z „RODO”.
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków
tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.
2. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art.
13 ust. 4).
3. Ponadto Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba
że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Wykonawcy w postępowaniu, zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego Oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
5. Zamawiający wymaga, aby Oświadczenie takie, Wykonawca złożył w składanej ofercie.
6. Treść Oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego.
§ 11.
Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna art. 13 RODO
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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. U .UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej jako „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowane przez:
Starostę Nowodworskiego,
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dwór Gdański,
e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl,
tel. (55) 247 36 68;

1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres
Administratora;
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.), oraz innych ustaw
i przepisów regulujących wykonywanie zadań powiatu. W zakresie w jakim załatwienie
sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również
przepisy art. 122a – 122h, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.);
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych;
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu;
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię);
7) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3;
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.
Dotyczy to także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu Wykonawca podlega. Jeśli obowiązek takiego działania nakłada na
Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, przed rozpoczęciem przetwarzania
Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym na piśmie, chyba że prawo zabrania
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
Wykonawca zobowiązuje się podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić
odpowiedni stopień bezpieczeństwa, w tym środki o których mowa w art. 32 RODO.
Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni pracownicy Wykonawcy, posiadający
imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wydane przez Wykonawcę.
Zamawiający umocowuje Wykonawcę do powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie
podmiotom wykonującym zadanie związane z realizacją Umowy, pod warunkiem, że Wykonawca
zawrze na piśmie z każdym z podmiotów umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
zgodnie z celem, zakresem i warunkami opisanymi w niniejszym paragrafie. Podwykonawca winien
spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w Umowie.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych
osobowych, w celu realizacji Umowy, zachowały w tajemnicy przetwarzane dane oraz sposoby ich
zabezpieczenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i art.
14 RODO.
Wykonawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zobowiązuje się, w miarę możliwości pomagać
Zamawiającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych
w art. 12 - 22 RODO.
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9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek
żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Wykonawca przesyła
Zamawiającemu projekt udzielenia odpowiedzi na to żądanie. Jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag
do przygotowanej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, Wykonawca będzie uprawniony
do wysłania odpowiedzi do osoby, której dane dotyczą, z zachowaniem terminów, określonych
w art. 12 RODO.
10. Wykonawca zobowiązuje się, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
pomagać Zamawiającemu wywiązywać się z obowiązków administratora określonych przepisami
prawa, o których mowa w art. 32-36 RODO. W szczególności zobowiązuje się przekazać
Zamawiającemu:
1) na jego żądanie, informacje o stosowanych środkach zabezpieczenia danych osobowych,
będących przedmiotem powierzenia;
2) nie później niż w terminie 24 godzin, informacje o przypadkach naruszenia ochrony danych
osobowych, po stwierdzeniu naruszenia oraz zawiadamiać o tym osoby, których dane osobowe
dotyczą;
3) na jego żądanie, oceny skutków swoich działań dla ochrony danych oraz przeprowadzać
uprzednie konsultacje z Zamawiającym i wdrażać jego zalecenia.
11. Wykonawca po upływie 5 lat, licząc od początku roku następnego po roku, w którym Wykonawca
zrealizował usługę objętą Umową, usuwa nieodwracalnie wszelkie dane osobowe w terminie 14 dni
oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo polskie zezwalają na dalsze
przetwarzanie przez niego tych danych osobowych, a także składa pisemne oświadczenie
potwierdzające dokonanie przedmiotowych czynności lub wskazanie zakresu dalszego przetwarzania
danych osobowych ze wskazaniem jego prawnego uzasadnienia.
12. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w Umowie, RODO oraz innych przepisach prawa w zakresie
zgodności z ochroną danych oraz umożliwi Zamawiającemu lub osobie lub podmiotowi
upoważnionemu przez niego przeprowadzenie audytów lub inspekcji.
13. Wykonawca, w zakresie w jakim jest to niezbędne do spełnienia wymagań określonych przepisami
prawa i postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązuje się zastosować do zaleceń
sformułowanych w wyniku audytów, inspekcji dotyczących poprawy jakości zabezpieczeń oraz
sposobu przetwarzania danych osobowych przy realizacji projektu: „Zdolni z Pomorza”.
14. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich
czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych
do przetwarzania na podstawie niniejszego paragrafu, prowadzonych w szczególności przed organem
nadzorczym w zakresie danych osobowych, sądami, urzędami państwowymi, policją lub innymi
organami ścigania.
16. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia audytów, kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę
przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych osobowych spełniają postanowienia niniejszego paragrafu.
17. Zamawiający realizować będzie prawo audytu, kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum
3dniowym jego uprzedzeniem. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o rażącym
naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z przepisów RODO lub postanowień
niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli bez uprzedzenia.
18. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
19. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności, przez czas nieokreślony,
wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy
i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów bez
zgody Zamawiającego.
20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody
powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO i przepisów wykonawczych oraz za przetwarzanie
danych osobowych niezgodnie z Umową.
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§ 12.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowy projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Wykonawca –
na wezwanie podmiotu uprawnionego do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji Projektu –
zobowiązany jest do udostępnienia temu podmiotowi dokumentów, w tym dokumentów finansowych,
związanych z wykonaniem Umowy.
Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie Umowy, w tym za przebieg współpracy i komunikację Stron
podczas wykonywania Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego – Koordynator metodyczno-pedagogiczny projektu: Izabela Narewska,
2) ze strony Wykonawcy – ………………………………. .
Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa Wykonawca
nie jest uprawniony do ujawniania podmiotom trzecim lub przekazywania do wiadomości publicznej
ewentualnych informacji lub dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem
Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego – zarówno w okresie obowiązywania Umowy jak
i po jej zakończeniu (obowiązek poufności).
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic zdań między Stronami na tle Umowy Strony dołożą
wszelkich starań, aby osiągnąć rozwiązanie sporu na drodze polubownej. Jeżeli Strony nie dojdą
do porozumienia w terminie do 14 dni od dnia doręczenia drugiej Stronie wezwania do ugodowego
załatwienia sporu, każda ze Stron może poddać sprawy sporne pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego,
właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Adresem do doręczeń są adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się
do bezzwłocznego, wzajemnego informowania się na piśmie o zmianie danych adresowych - pod rygorem
uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na ostatnio wskazany przez Stronę adres.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

……………………………….
Zamawiający

…………………………
Wykonawca
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