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26-680 Wierzbica 
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 fax. 48 6183611 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 
Przedmiot zamówienia:  
 Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę 
Wierzbica zgodnie z załoŜeniami projektu współfinansowanego przez UE: „Szkoły równych 
szans w Gminie Wierzbica” 
 
 
Zawartość dokumentacji: 
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2. Załączniki: 

1) Oświadczenia wykonawcy wymagane SIWZ. 
2) Dokumenty wymagane SIWZ. 
3) Kosztorys ofertowy.  
4) Wzór umowy.  
5) Wykazy wymagane SIWZ. 
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Wierzbica, dnia 24.12.2013 r. 
             
 
 
 

       SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Wierzbica 
zgodnie z załoŜeniami projektu współfinansowanego przez UE: Szkoły równych szans w 
Gminie Wierzbica”  
  Wspólny Słownik Zamówień – 80310000-0- usługi edukacji młodzieŜy 
 

I. Zamawiający 
 

Gmina Wierzbica 
ul. Kościuszki 73 
26-680 Wierzbica 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

 
 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 

( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) 
zwanej dalej „ustawą”. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla 
zamówienia o szacunkowej wartości poniŜej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 

 Przedmiot zamówienia to zbiór usług niepriorytetowych zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. ws. wykazu usług o 
charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (załącznik nr 2 Rozporządzenia, nr kategorii 
24 – usługi edukacyjne i szkoleniowe, Dz. U. Nr 12 poz. 68). Zamawiający w przetargu 
stosuje wyłączenia z art. 5 ust. 1 ustawy PZP dotyczące niektórych jej momentów, takich jak 
terminy składania ofert i zakaz ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości 
Wykonawcy. Takie działanie Zamawiającego ma związek ze sprawną realizacją załoŜeń 
projektowych oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie w kwestii wybory wykonawcy dla 
zajęć dodatkowych (kryterium oceny ofert to: cena 50 %, doświadczenie 30%, kwalifikacje 
20% - pkt 3.7 wniosku o dofinansowanie projektu).  
 Zamawiający w jednym zamówieniu ujął podobne rodzajowo usługi, aby nie dzielić 
zamówienia w sposób opisany w art. 32 ust 2 ustawy. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 
r., poz. 907 z późn. zmianami); 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz 
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form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231.) 
dalej jako „rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów w PZP”; 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650); 

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. ws. wykazu 
usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. nr 12 z 2010 r., 
poz. 68), (załącznik nr 2 Rozporządzenia, nr kategorii 24 – usługi edukacyjne i 
szkoleniowe). 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Usługa edukacyjna o kodzie CPV: 80310000-0- usługi edukacji młodzieŜy 
 
1. Przedmiot zamówienia jest realizacja programu rozwojowego dla Szkół Podstawowych 

 
Zajęcia oparte zostaną o zasadę „równością szans kobiet i męŜczyzn w Ŝyciu 

społecznym” – do programu zajęć zostaną wprowadzone metody niwelujące stereotypy wśród 
młodzieŜy.  

 
Zamawiający zastrzega, Ŝe osoba prowadząca zajęcia (np. nauczyciel) z ramienia 

Wykonawcy (doświadczona firma szkoleniowa) będzie posiadał wykształcenie kierunkowe a 
takŜe wiedzę teoretyczną właściwą dla tematyki prowadzonych przez niego zajęć 
dodatkowych oraz wykaŜe się praktyką w tym zakresie. Ponadto Zamawiający zastrzega, Ŝe 
Wykonawca musi podać, co najmniej jednego nauczyciela (osobę prowadzącą zajęcia) dla 
kaŜdego rodzaju zajęć (11 rodzajów zajęć).  

 
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dzienników z zajęć i raportowania 

Zamawiającemu o stanie wykonywania załoŜeń projektowych w systemie miesięcznym. 
 
2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi organizacja i przeprowadzenie usług 

edukacyjnych jak niŜej:  
 
1. Realizacja programu rozwojowego w SP w Łączanach 

 
Zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dodatkowe: 

– język angielski 
� Ilość godzin – 120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 2. 
� 1h zajęciowa – 45 min 

– przyroda: 
� Ilość godzin – 120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 2. 
� 1h zajęciowa – 45 min 

– historia: 
� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
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� Ilość grup – 1. 
� 1h zajęciowa – 45 min 

– matematyka: 
� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
� 1h zajęciowa – 45 min 

   
Zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

– język polski: 
� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
� 1h zajęciowa – 45 min. 

 
Zakup usługi: wycieczki krajoznawczej dot. zajęć przyrodniczych w Góry 
świętokrzyskie 

 

Zakup usługi: wycieczki krajoznawczej dot. zajęć historycznych w Góry 
świętokrzyskie 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Zajęcia odbywać się będą w okresie od dnia 
podpisania umowy do 28 czerwca 2015 r. – zgodnie z harmonogramem projektu i z 
przerwami w realizacji usługi tam przewidzianymi.  
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przesunięcia tego terminu w wypadku, gdyby nastąpiły 
opóźnienia związane z realizacją załoŜeń projektowych, wynikające z przyczyn leŜących po 
stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej. 

 
Dostawy: 
 
L.P. 
 Nazwa ilość opis 

1.  zestaw interaktywny 1  Tablica + projektor + zestaw montaŜowy + statyw 

2. 
oprogramowanie do tablicy interaktywnej  
dla kl.4-6 do j. angielskiego 1  Pomoc dydaktyczna 

3. plansze  3  Pomoc dydaktyczna do j. angielskiego 

4. 
zakup pomocy do j. ang.- Tworzymy 
kreatywne historie 3 

 Pomoc dydaktyczna, która skutecznie zachęca uczniów do 
mówienia, niezaleŜnie od stopnia opanowania języka 
angielskiego. Spiralna podstawa zawiera 4 rzędy kartoników, 
które składają się na elementy opowiadania: ktoś coś gdzieś 
kiedyś Wystarczy losowo wybrać zestaw i po prostu snuć 
opowieść. Trwała i łatwa do przenoszenia. Kartoniki są 
dwustronne - z jednej strony fotografia, a z drugiej jej podpis.  

5. fiszki tematyczne  do j. angielskiego 2 
FISZKI pozwalają szybko i skutecznie opanować ponad 2200 
słów i zwrotów na poziomie podstawowym (elementary).  
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6. 
 Błyskawiczne sprawdziany – j. angielski 
lub równowaŜna 1 

 „Quick Tests” z języka angielskiego to pomoc dydaktyczna, 
dzięki której nauczyciel lub rodzic moŜe ocenić, w jakim 
stopniu dziecko opanowało wybrane zagadnienia z 
gramatyki: formy czasowników Past Simple (3 karty), Past 
Participle (3 karty), formy przymiotników w stopniu 
wyŜszym (1 karta) i najwyŜszym (1 karta), skrócone formy 
czasownikowe (1 karta), formy rzeczowników w liczbie 
pojedynczej i mnogiej (1 karta). Łącznie w zestawie znajduje 
się 10 kar 

7. 
Cooking Up Sentences - gra gramatyczna 
lub równowaŜna 1 

 Gra zawiera recepty, które pomagają uczniom szukać części 
zdania i składać je gramatycznie. Budowane zdania są 
zabawne, gra jest dynamiczna - uczniowie doskonale się 
bawią, utrwalając angielską składnię. Dla 2-4 graczy.  

8. What a Performance - gra lub równowaŜna 2 Gra planszowa.  

9. 
Karty fotograficzne - Advanced Vocabulary 
lub równowaŜna 1  

10. Budowa zdań 2 Pomoc dydaktyczna 

11. Picture dictionary lub równowaŜna 1 pomoc dydaktyczna 

12. Photo dictionary lub równowaŜna 1 pomoc dydaktyczna 

13. 
KsiąŜka nauczyciela World Explorer lub 
równowaŜna 1 

Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do 
nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej 

14. 
Płyta DVD World Explorer lub 
równowaŜna 1  Pomoc dydaktyczna 

15. 
multibook oprogramowanie do Word 
explorer lub równowaŜna 1 

 Multibook do kursu World Explorer to nowoczesne 
oprogramowanie na tablice interaktywne uatrakcyjniające 
zajęcia w klasie. Wszystkie materiały w jednym miejscu – 
wygodnie i skutecznie! 
Oprogramowanie multimedialne zawiera: -treści z KsiąŜki 
ucznia, treści z Zeszytu ćwiczeń, nagrania, filmy DVD 
To połączenie wszystkich materiałów w jednym miejscu 
oferujemy uŜytkownikom serii World Explorer bezpłatnie 

16. 
KsiąŜka nauczyciela World Explorer 2 lub 
równowaŜna 1 

 Odkrywa świat przy uŜyciu materiałów National Geographic 
Stworzona przez ekspertów edukacji w Polsce Stopniowo 
przygotowuje do sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej 
Oferuje specjalne wsparcie dla nauczycieli języka 
angielskiego 

17. DVD do World Explorer 2 lub równowaŜna 1 Pomoc dydaktyczna 

18. 
Strefa ułamków dla zaawansowanych lub 
równowaŜna 1  Pomoc dydaktyczna 

19. Kalkulator ułamkowy lub równowaŜna 3 Kalkulator ułatwiający liczenie ułamków 

20. Pora na sprawdzian 1 lub równowaŜna 7  Matematyka, ćwiczenia sprawdzające cz.1 

21. Pora na sprawdzian 2 lub równowaŜna 7  Matematyka, ćwiczenia sprawdzające cz. 2 

22. Komplet przyborów geometrycznych 1 

 5-elementowy komplet ze wskaźnikiem, Przybory 
dostarczane są wraz z tablicą ścienną do powieszenia.  
tablica ścienna 105x59 cm z elementami montaŜowymi 
cyrkiel na przyssawkach, linijka 100 cm, kątomierz 
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dwustronny 50 cm, ekierka równoramienna 90-45-45 st., 
ekierka 30-60-90 st., wskaźnik dł. 90 cm  

23. 
 do matematyki: Wielkie zakupy lub 
równowaŜna 1 

Gra . KaŜdy gracz otrzymuje 1500 złotych i wyrusza na 
zakupy. » Zawartość: plansza 32 x 32 cm, 108 kartoników z 
obrazkami produktów, banknoty złotowe, 25 kart 
niespodzianek z poleceniami, 2 kostki,  4 pionki,  4 koszyczki 
na zakupy, instrukcja  

24. 
Listwy w makatce- pomoc dyd. lub 
równowaŜna 2 

 Kolorowe kartoniki moŜna umieszczać w przezroczystych 
kieszonkach makatki, odejmować, mnoŜyć i dzielić ułamki. 
Zawartość: makatka z winylu 66 x 70 cm - 153 kartoniki 
kolorowe z nadrukiem ułamków (zwykłych, dziesiętnych i 
procentów) 

25. Ułamki dziesiętne lub równowaŜna 2  Pomoc dydaktyczna 

26. Ułamki – karty spiralne lub równowaŜna 1  

27. Pyszne kawałki pizza-gra lub równowaŜna 1 

 Zadaniem graczy jest zbieranie kawałków pizzy (czyli 
ułamków) róŜnej wielkości, aby wypełnić okrągłe talerze na 
planszy. Kawałki pizzy są dwustronne - ciasto z jednej strony 
a z drugiej zapis ułamka. Instrukcja zawiera propozycje 
róŜnych wariantów gier. Dla 2 - 4 osób.  

28. Gwiazda -gra matemat. lub równowaŜna 1 

 Gra rozwija umiejętność pamięciowego dodawania i 
odejmowania ułamków Zawartość: 15 dwustronnych ramion 
gwiazdy ze sztywnego kartonu (5 x 8 cm), ramiona gwiazdy 
łączone są w duŜą planszę do gry, 4 pionki, 1 kostka, 80 
Ŝetonów (po 20 w 4 kolorach), instrukcja  

29. Zapłata cła -gra matemat. lub równowaŜna 1 

Gra ćwiczy umiejętność doprowadzania ułamków do 
wspólnego mianownika. porównywanie ułamków (na dwóch 
poziomach trundości) 

30. 
Domino- działania na ułamkach lub 
równowaŜna 1 

 Domino umoŜliwia samodzielne ćwiczenia uczniów w 
zakresie wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych. 
Komplet zawiera 10 róŜnych układanek, róŜniących się 
kolorem dla ułatwienia sortowania. Zawartość: 10 układanek 
po 15 tafelków kaŜda, wymiary tafelka 6 x 2 cm, drewniane 
pudełko, instrukcja  

31. Magnetyczna oś liczbowa lub równowaŜna 1   Pomoc dydaktyczna 

32. Puzzle matematyczne lub równowaŜna 3 

 Puzzle wspierają dzieci w rozumieniu pojęć 
matematycznych, wykonywaniu działań, rozwiązywaniu 
problemów, logicznym i przestrzennym myśleniu. Plansze o 
róŜnym stopniu trudności zachęcają dzieci do wykonywania 
wskazanych zadań.  

33. 
Zakup przyrządów geometrycznych: zestaw 
linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz 6 

Zestaw zawiera przynajmniej 4 artykuły linijka, ekierka, 
cyrkiel, kątomierz 

34. 
Poezja w szkole podstawowej. Gry słów i 
rzeczy lub równowaŜna 1 

 Publikacja Wiesławy Wantuch oferuje nauczycielom 30 
gotowych i niezwykle ciekawych pomysłów lekcji z poezji do 
klas IV-VI szkoły podstawowej. MoŜna z nich korzystać 
niezaleŜnie od realizowanego programu nauczania. Projekty 
te dotyczą blisko 50 tekstów poetyckich.  

35. 
Rok wierszem malowany - ksiąŜka lub 
równowaŜna 1 

 Rok wierszem malowany jest zbiorem wierszy dla 
nauczyciela poszukującego poetyckiego wsparcia na codzień 
w swoich metodach pracy i zabawy z dziećmi. Wiersze 
zostały tak skomponowane, Ŝe same "mówią" jak pracować w 
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formie zabawy, na co zwrócić uwagę i uwraŜliwi ć rodzącą się 
osobowość malucha. Rok wierszem malowany jest pomocny 
w planowaniu miesięcznej pracy wychowawczo-
dydaktycznej. 

36. 
Dyktanda z uśmiechem - klasa 5 lub 
równowaŜna 7 

 Szanowni Państwo!"Dyktanda z uśmiechem" to propzycja 
nowoczesnego uczenia się ortografii. Humor, bliska uczniom 
tematyka, łamigłówki kształcące nawyk poprawnego pisania - 
oto główne atuty prezentowanej serii. Dzięki tym ksiąŜkom 
uczniowie klas I-VI zapoznają się z ortograficznymi 
pułapkami języka polskiego, wzbogacą swoje słownictwo, a 
takŜe rozwiną wyobraźnię. 

37. Quiz ortograficzny lub równowaŜna 1 

 Gra umoŜliwia wzrokowe zapamiętywanie poszczególnych 
wyrazów co jest kluczem do opanowania ortografii. 
ZróŜnicowanie kart daje moŜliwość ćwiczenia 
poszczególnych trudności ortograficznych np. tylko ch i h. 
Dołączony komentarz wyjaśnia zasady pisowni z ó i u ch i h 
rz i Ŝ. 1–6 graczy; 36 Ŝetonów z literami (śr. 3 5 cm); 80 
Ŝetonów-biedronek (śr. 2cm); 90 kart (wym. 7 x 9 2 cm); 
czytnik z folii (wym. 4 5 x 7 cm); instrukcja  

38. Statki ortograficzne lub równowaŜna 1 

 W ksiąŜce znajdują się plansze do gry w statki, którymi są 
wyrazy z takimi trudnościami ortograficznymi, jak: u, ó, Ŝ, rz, 
h, ch. KaŜdy komplet ma tytuł i składa się z kart A i B. 
Specjalnie są one wydrukowane po dwóch stronach jednej 
kartki, by gracze nie mogli bez odwracania zerknąć na 
planszę przeciwnika. Góra kaŜdej karty to pola słuŜące do 
gry. Pod nimi znajdują się elementy ułatwiające rozgrywkę. 
Na dole karty umieszczono dodatkowe zadanie, które ma 
utrwalić omawianą zasadę. 

39. 
Nie taki język straszny. O polszczyźnie dla 
uczniów lub równowaŜna 1 

 KsiąŜka stanowi kontynuację "Ojczyzny polszczyzny dla 
uczniów". Profesor Jan Miodek przedstawia w niej 
najwaŜniejsze zjawiska stylistyczne i gramatyczne, które 
pojawiły się w języku polskim w ostatnich latach. Barwnie i 
szczegółowo wyjaśnia mechanizmy ich powstawania oraz 
związek z historią naszego języka. 

40. 
Trening nazywania części mowy lub 
równowaŜna 1 

 

 

41. 
Chodzą słuchy - ćwiczenia usprawniające 
percepcję słuchową lub równowaŜna 1 

 CHODZĄ SŁUCHY czyli ćwiczenia usprawniające 
percepcję słuchową dla uczniów klas IV–VI szkoły 
podstawowej oraz uczniów gimnazjum 
 Prezentowany zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję 
słuchową przeznaczony jest dla uczniów klas IV–VI szkoły 
podstawowej oraz uczniów gimnazjum. KsiąŜkę polecamy 
wszystkim, którzy borykają się z błędami w czytaniu i pisaniu 
oraz mają problemy z nauką wynikające z zaburzonych 
funkcji słuchowych. KaŜde zadanie zostało tak ułoŜone, by 
moŜna było do niego wrócić i na innym materiale słownym 
powtórzyć daną umiejętność. Ćwiczenia mają zróŜnicowany 
poziom trudności, dzięki czemu sprawdzą się w terapii 
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młodszych i starszych uczniów 

42. 
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i 
pisania dla uczniów lub równowaŜna 1 

 Zeszyt jest zestawem ćwiczeń przeznaczonym dla uczniów 
szkoły podstawowej, którzy napotykają trudności w 
opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Opracowanie 
zawiera zagadnienia ortograficzne dotyczące zaniku 
dźwięczności głosek na końcu i w środku wyrazów. 
Ćwiczenia mają na celu wytwarzanie i utrwalanie 
prawidłowych skojarzeń głoska, litera u uczniów, którzy na 
skutek fragmentarycznych zaburzeń w rozwoju funkcji 
percepcyjno-motorycznych mylą litery o podobnym kształcie.  

43. 
Kolorowe dyktanda graficzne lub 
równowaŜna 7 

 Zamieszczone w tej ksiąŜce dyktanda są kolejnym wariantem 
dyktand Zofii Handzel. Tutaj dziecko zaznacza na siatce 
współrzędnych punkty i łączy je, tworząc figurę, którą 
następnie wypełnia wskazanym kolorem. Z połączenia kilku 
kolorowych figur powstaje rysunek, np. wiewiórka, rakieta, 
latawiec, kwiatek. 

44. 
KrzyŜówkowy zawrót głowy lub 
równowaŜna 1 

 Gra puzzlowa, układanka towarzyska. Polega na układaniu 
wyrazów z wylosowanych elementów, na których 
umieszczone są litery z polskiego alfabetu. Zasady układania 
wyrazów są takie same jak w tradycyjnej krzyŜówce. Zestaw 
gry zawiera : 70 elementów i instrukcję  4 gier  
 

45. 
Rusz głową i ... figurą - j. pol. lub 
równowaŜna 1 

 Niniejszy zestaw ćwiczeń grafomotorycznych skierowany 
jest do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum 
chcących rozwinąć rozmaite sprawności przydatne na 
dalszych etapach edukacji. Owe sprawności to: orientacja 
przestrzenna, koncentracja uwagi, wyobraźnia 
koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa, 
sprawność manualna.  

46. 
Symetryczne dyktanda graficzne lub 
równowaŜna 1 

 Zaprezentowane symetryczne dyktanda graficzne są 
kolejnym wariantem dyktand graficznych Zofii Handzel. Ze 
względu jednak na zdecydowanie wyŜszy stopień trudności 
adresowane są do starszych uczniów szkoły podstawowej, 
gimnazjum czy liceum. Mogą być równieŜ wykorzystywane 
przez dorosłych jako rodzaj rozrywki umysłowej.  
Dyktanda te angaŜują podstawowe procesy myślowe, 
poprawiają koncentrację uwagi, kształtują wyobraźnię i 
umiejętności grafomotoryczne oraz usprawniają 
współdziałanie obu półkól mózgowych. Mogą być takŜe 
wykorzystywane w celu poprawienia koordynacji wzrokowo-
ruchowej 

47. 
Słówkomania - dwie gry słowne lub 
równowaŜna 1 

 "Słówkomania" to gra słowna, w której wyrazy krzyŜują się 
ze sobą w niezwykły sposób. Zabawa utrwala znajomość liter 
i poszerza słownictwo. Gra daje bardzo duŜo moŜliwości 
tworzenia nowych wyrazów. Polecana jest dla wszystkich, 
którzy lubią główkować i bawić się słowem. "Słówkomania" 
to takŜe wciągająca gra dla całej rodziny.  

48. 
Kocham mówić - historyjki obrazkowe z 
tekstami lub równowaŜna 1 

 Plansze przeznaczone dla logopedów, neurologopedów, 
nauczycieli przedszkoli, szkół powszechnych i specjalnych, 
lektorów języka polskiego jak obcego, rodziców i opiekunów. 
Obrazki i podpisy uczą logicznego myślenia, zachęcają do 
mówienia i samodzielnego czytania. zawartość: 5 historyjek 
po 3 ilustracje kaŜda, 60 kart z podpisami, format kart 19 x 14 
cm, pudełko 
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49. 
Nie tylko dla geniuszy cz.1- Rebusy lub 
równowaŜna 7 

 Nie tylko dla geniuszy - Rebusy to łamigłówki, które za 
pomocą odpowiednio ułoŜonych rysunków, znaków lub 
napisów tworzą szyfr. Zabawa polega na rozszyfrowaniu 
hasła. Nie tylko dla geniuszy dostarczają dzieciom wspaniałej 
zabawy, kształcą umiejętność analizy i syntezy wzrokowej 
oraz słuchowej, a takŜe umiejętność czytania ze 
zrozumieniem. Dziecko wzbogaca swoje słownictwo, 
aktywizuje myślenie, a przy tym bawi się i otrzymuje w 
zamian wiele radości i satysfakcję z samodzielnego 
rozwiązania. 

50. Słowijki - Niedźwiedź lub równowaŜna 1 

 Słowijki to gra/pomoc dydaktyczna składająca się z zestawu 
klocków z wydrukowanymi pojedynczymi słowami krótkiego 
utworu poetyckiego (lub charakterystycznego, znaczącego 
fragmentu), modlitwy, przysłowia, złotych myśli, 
skrzydlatych słów. Słowijki mogą być nie tylko w języku 
polskim, ale jak np. Św. Pawła Hymn o miłości – w wielu 
wersjach językowych. 

51. Słowijki - Papuga lub równowaŜna 1 

 Słowijki to gra/pomoc dydaktyczna składająca się z zestawu 
klocków z wydrukowanymi pojedynczymi słowami krótkiego 
utworu poetyckiego (lub charakterystycznego, znaczącego 
fragmentu), modlitwy, przysłowia, złotych myśli, 
skrzydlatych słów. Słowijki mogą być nie tylko w języku 
polskim, ale jak np. Św. Pawła Hymn o miłości – w wielu 
wersjach językowych. 

52. Słowijki - śółw lub równowaŜna 1 

 Słowijki to gra/pomoc dydaktyczna składająca się z zestawu 
klocków z wydrukowanymi pojedynczymi słowami krótkiego 
utworu poetyckiego (lub charakterystycznego, znaczącego 
fragmentu), modlitwy, przysłowia, złotych myśli, 
skrzydlatych słów. Słowijki mogą być nie tylko w języku 
polskim, ale jak np. Św. Pawła Hymn o miłości – w wielu 
wersjach językowych. 

53. 
Badanie tempa i techniki czytania lub 
równowaŜna 1 

KsiąŜka prof. Bronisława Rocławskiego. Niezwykle 
wartościowa publikacja zawierająca m.in. bogaty zestaw 
tekstów do badania czytania oraz skalę ułatwiającą określenie 
poziomu tempa czytania danego tekstu. Specjalne znaki słuŜą 
oznaczaniu techniki czytania. KsiąŜka pełna cennych 
wskazówek, ciesząca się popularnością i ceniona 
przez nauczycieli oraz osoby zainteresowane tematyką 
związaną ze skutecznym nauczaniem czytania. 

54. 
Coś na literę - gra z dzwonkiem lub 
równowaŜna 1 

 Szybka gra na szukanie słów pełna emocji. W kaŜdej rundzie 
odkrywamy cztery karty duŜe z obrazkiem oraz jedną kartę z 
literą. Ten gracz, który pierwszy znajdzie na kartach coś 
zaczynającego się tą literą, uderza w dzwonek i mówi wyraz. 
MoŜna takŜe ustalić, Ŝe dozwolone jest podawanie wyrazów, 
które daną literę mają na początku i końcu, albo tylko w 
środku. Zawartość: 44 karty obrazkowe (7 x 10,5 cm) - 41 
kart literowych (3,5 x 5 cm) - metalowy dzwoneczek - 
instrukcja 

55. Stopniowanie - układanka lub równowaŜna 1 

 Układanka zawiera 48 kartoników z ilustracjami 16 
przymiotników w stopniu równym, wyŜszym i najwyŜszym. 
Dzieci nieumiejące czytać sortują obrazki do przygotowanej 
planszy według rosnącego stopnia cechy. W wyrazach 
kolorystycznie wyróŜniono przedrostek naj- oraz końcówkę -
szy. Dołączona plansza posiada wgłębienia ułatwiające 
wkładanie obrazków i podpisów. plansza do układania  
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56. 
Dialogi wierszem pisane na okazje wciąŜ te 
same lub równowaŜna 1 

 Prezentowana ksiąŜka zawiera zbiór scenariuszy 
przedstawień uczniowskich. W ksiąŜce znajduje się osiem 
scenariuszy, trzy na okoliczność Dnia Nauczyciela, trzy 
poświęcone tematyce jasełkowej, jeden o tematyce 
wielkanocnej i jeden przeznaczony do realizacji przez 
dorosłych (np. z okazji Dnia Dziecka). Pięć opracowań to 
wyłącznie teksty autorskie, natomiast trzy są kompilacją 
pomysłów i tekstów własnych oraz innych autorów. 
Prezentowane teksty na pewno okaŜą się potrzebne i wyjdą 
naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, którzy co roku 
poszukują nowych pomysłów na zorganizowanie tych 
samych uroczystości szkolnych. 

57. 
Poezja w szkole podstawowej. Gry słów i 
rzeczy lub równowaŜna 1 

 KsiąŜki z „granatowym grzbietem” z serii METODYCZNA 
BIBLIOTEKA TO LUBIĘ! nastawione są na czytanie z 
uczniami poezji. Publikacja Wiesławy Wantuch oferuje 
nauczycielom 30 gotowych i niezwykle ciekawych pomysłów 
lekcji z poezji do klas IV-VI szkoły podstawowej. MoŜna z 
nich korzystać niezaleŜnie od realizowanego programu 
nauczania. Projekty te dotyczą blisko 50 tekstów poetyckich. 
Wszystkie zostały gruntownie sprawdzone i wykorzystane na 
lekcjach przez Autorkę, która łączy gruntowną wiedzę 
teoretyczną z bogatą praktyką szkolną. Dodatkowym 
ułatwieniem dla nauczyciela jest, umieszczona na końcu 
ksiąŜki, antologia omawianych w niej utworów, dzięki czemu 
nauczyciel nie musi szukać potrzebnych wie 

58. Tęczowa gramatyka lub równowaŜna 1 

 Jest to kompendium wiedzy o gramatyce adresowane do 
bardziej wymagającego odbiorcy. Obok podstawowych 
wiadomości poruszono tu takŜe kwestie, z którymi miewają 
kłopoty nawet najlepsi poloniści. Po kaŜdej części 
wymieniono najczęściej spotykane błędy. Dzięki układowi 
tabelarycznemu ksiąŜka jest przyjazna i czytelna. 

59. 

Gra warta świeczki. Scenariusze 
inscenizacji dla szkoły podstawowej lub 
równowaŜna 1 

 Zbiór scenariuszy na róŜne szkolne okazje (Dzień Matki, 
Święto Konstytucji 3 Maja, pasowanie ucznia), prezentujący 
równieŜ w ciekawy sposób święta, zwyczaje i obrzędy 
polskie (jasełka , sobótka, tradycje BoŜego Narodzenia). 

60. 
Nauka mimo woli 3. Język polski - 
gramatyka lub równowaŜna 1 

 Ten zestaw to oryginalny dowód potwierdzający, Ŝe 
gramatyka moŜe być łatwa. W skład zestawu wchodzi płyta 
CD, na której przedstawiono informacje w niezwykle 
zabawnej i łatwej do zapamiętania formie, ksiąŜka z 
ćwiczeniami, gra planszowa „WąŜ gramatyczny” 
rozbudzająca dziecięcą wyobraźnię i wprawiająca w dobry 
humor oraz naklejki kolekcjonerskie i ozdobne. 

61. 
Rzeczowniki - Ile? deklinacja z 
liczebnikami lub równowaŜna 1 Pomoc dydaktyczna 

62. 
rzeczowniki - liczba pojedyncza i mnoga 
lub równowaŜna 1 Pomoc dydaktyczna 

63. 
Nowa sztuka pisania. Klasy IV-VI szkoły 
podstawowej  lub równowaŜna 1 

 Podręcznik: zawiera treści zgodne z zapisem Podstawy 
programowej; doskonali umiejętności redagowania 
pisemnych form wypowiedzi, których znajomość sprawdzana 
jest podczas testu kompetencji po klasie 6. (opowiadanie, 
charakterystyka, opis itp.); proponuje 5 projektów 
sprawdzianów pomagających uczniowi zapoznać się ze 
standardami egzaminacyjnymi; oferuje blisko 80 róŜnych 
projektów zadań, które: uczniowi pozwalają opanować trudną 
sztukę wypowiadania się na piśmie, dla nauczyciela stanowią 
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gotowe scenariusze lekcji; dodaje do wszystkich zadań 
precyzyjny i zrozumiały dla dziecka instruktaŜ ich 
wykonywania; posiada atest Ministerstwa Edukacji i Nauki 
(nr dopuszczenia: 84/06); z podręcznika mogą korzystać 
wszyscy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych, 
niezaleŜnie od realizowanych programów nauczania. 

64. 
Tablica zielona 2x3 Extra - 90 x 60 cm lub 
równowaŜna 1 

 Wysokie jakości zielona tablica szkolna o magnetycznej 
powierzchni. Wykonana z ulepszonej blachy, gładka 
powierzchnia objęta jest 10-letnią gwarancją. Rama tablicy z 
solidnego profilu aluminiowego anodowanego na kolor 
srebrny. NaroŜniki ramy bezpiecznie wykończone z mocnym 
szarym tworzywem. MontaŜ tablicy przeprowadza się w jej 
naroŜnikach, moŜliwe jest zawieszenie tablicy w poziomie 
lub pionie. 

65. 
Bryły gramatyczne - wszystkie części 
mowy lub równowaŜna 1 

 Bryły i symbole gramatyczne umoŜliwiają nawet juŜ 
dzieciom przedszkolnym zrozumienie znaczenia i funkcji 
poszczególnych części mowy. Kolejne lekcje zapoznają 
dziecko z poszczególnymi częściami mowy, pytaniami o nie - 
przydzielając jednocześnie symbol. Dziecko w ćwiczeniach 
posługuje się tymŜe symbolem, a manipulacja ta aktywizuje 
proces uczenia. Symbol ma kształt i kolor, moŜna go wziąć 
do ręki, moŜna przyłoŜyć go do konkretnego wyrazu, 
oznaczyć..., następnie rysować. Zawartość:   trójwymiarowe 
symbole gramatyczne   drewniana tacka  

66. Tablica + gąbka i 3 pisaki lub równowaŜna 7 

 Tablica w drewnianej ramie polecana jest do ćwiczeń 
rafomotorycznych, pisania liter. W zestawie z gąbką i 3 
pisakami. Wym.: 30 x 22 cm. 

68. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
lupa szklana z rączką lub równowaŜna 5  Lupa o średnicy 100mm z plastikową rączką  

69. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
lornetka podstawowa lub równowaŜna 5 

 Lornetka Braun 10x25 tytan.  Cechy: - powiększenie: 10x , - 
średnica obiektywu: 25 mm, - pole widzenia: 96 m na 1000 m 
- waga: 290 g – wodoodporna. W zestawie: lornetka, pasek, 
futerał. 

70. 

zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
zestaw 10 preparatów mikroskopowych lub 
równowaŜna 1 

„Kropla wody pełna Ŝycia” – 10 preparatów mikroskopijnych 
w skład których wchodzą: 
1. Okrzemki; 2. Euglena zielona; 3. Pantofelki - orzęski z 
hodowli sianow.; 4 Rozwielitka, 5. Oczlik; 6. 
Jednokomórkowe glony; 7Plankton słodkowodny; 8. Stułbia, 
9. Robak płaski, 10. Bakterie wody silnie zanieczyszczonej. 

71. 

zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
pudełko z 2 lupami i miarką, trzyczęściowe 
do obserwacji okazów lub równowaŜna 10 

 Przezroczysty pojemnik w kształcie trzech wsuwających się 
w siebie kolejno (teleskopowo) walców, w którego pokrywkę 
(zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na 
zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce 
znajdują się otwory wentylacyjne. W dno pudełka wtopiono 
miarkę do szacowania i porównywania wielkości okazów. 
Wymiary: wysokość 8 cm, średnica 7 cm. Bezpieczne, 
wygodne i humanitarne. 

72. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
kompas uczniowski lub równowaŜna 5 

 * Materiał: czarny plastik, * Średnica tarczy: 34 mm.  
Kompas Meteor mały okrągły. Kompas słuŜy do określania 
stron świata. Kompas jest lekki i poręczny, przyda się na 
wycieczkach w nieznane.  Warto wybierając sie na wycieczkę 
mieć kompas w swoim wyposaŜeniu. Średnica tarczy wynosi 
34 mm. Wykonany jest z czarnego plastiku. Prosty w 
obsłudze i niedrogi. W komplecie znajduje się sznureczek do 
zawieszania. 
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73. 

zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
plansza ścienna:ekosystem jeziora lub 
równowaŜna 1  Pomoc dydaktyczna  

74. 

zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
plansza ścienna:ekosystem lasu lub 
równowaŜna 1 Pomoc dydaktyczna. 

75. 

zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
plansza ścienna:ekosystem pól i łąk lub 
równowaŜna 1 Pomoc dydaktyczna 

76. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
plansze edukacyjne: ssaki I lub równowaŜna 1 

 
 

77. 

zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
plansze edukacyjne: ssaki II lub 
równowaŜna 1 

 

 

 

78. 

zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
ścienna stacja meteorologiczna lub 
równowaŜna 1 

Zawiera termometr, higrometr i barometr. Wymiary: 285 x 
103 x 32 mm 

79. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
ksiąŜka Ptaki wokół nas lub równowaŜna 1 

 Podczas spacerów, wycieczek i wakacji jest wiele okazji do 
obserwowania ptaków. Spotkać je moŜna wszędzie. Niech 
więc nasi skrzydlaci bracia nie będą dla dzieci bezimienni. 
Wiedza zdobyta podczas lektury zeszytu moŜe stać się 
inspiracją do odkrywania tajemnic świata ptaków. 

80. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
ksiąŜka Las lub równowaŜna 1  Pomoc dydaktyczna 

81. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
ksiąŜka Ssaki lasów i łąk lub równowaŜna 1 

 W zeszycie znajdziesz informacje, ciekawostki i zadania do 
wykonania. Są teŜ w nim nalepki do przyklejania na stronach 
zeszytu i na plakacie. Plakat moŜesz wyjąć z zeszytu i 
powiesić. PomoŜe Ci on zapamiętać, jak wyglądają ssaki i jak 
się nazywają. Czytanie, zabawa, wędrówki po lasach i łąkach 
to świetny sposób na ciekawe spędzanie czasu z dzieckiem. 
W komplecie naklejki i plakat 

82. 

zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
ksiąŜka O zachowaniu się w lesie lub 
równowaŜna 1 

 KaŜdy z nas wie, Ŝe las jest miejscem szczególnym. W lesie 
podziwiamy przyrodę, oddychamy głęboko, obserwujemy 
napotkane ptaki i zwierzęta, uczymy się ich rozpoznać. W 
lesie odpoczywamy. Czy wiemy jednak, Ŝe w lesie 
obowiązują ścisłe zasady zachowania, które naleŜy 
bezwzględnie przestrzegać? MoŜna poruszać się tylko po 
ścieŜkach lub wyznaczonych szlakach. A czego nie wolno 
robić w lesie bezwzględnie? Na pewno nie wolno palić 
ogniska, wjeŜdŜać do lasu samochodem ani zostawiać śmieci. 

83. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
ksiąŜka Owady lub równowaŜna 1 

 Kochasz przyrodę? Lubisz ją obserwować? Chcesz poznać 
owady? Czy wiesz, Ŝe dorosłe owady zawsze mają 6 nóg? W 
przyrodzie występuje więcej owadów, niŜ moŜesz sobie 
wyobrazić. Do tej pory poznano ponad milion gatunków, a 
wiele czeka jeszcze na odkrycie. Niektóre owady są bardzo 
kolorowe i dość duŜe, na przykład motyle. Łatwo je dostrzec. 
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Inne, jak mrówki, są czarne lub brązowe i dość trudne do 
zauwaŜenia. Podczas wędrówek po lasach, łąkach i polach 
rozglądaj się uwaŜnie - na pewno spotkasz wiele owadów 

84. 

zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
ksiąŜka Jaka będzie pogoda lub 
równowaŜna 1 

 Zjawiska związane z pogodą są ciekawe i róŜnorodne na 
pewno warto je poznać! Czy wiesz, co to są chmury 
kłębiaste? Gdzie kończy się tęcza? Jak krąŜy woda w 
przyrodzie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz 
w tej ksiąŜce. Zabieraj ją ze sobą na wycieczki, podczas 
których będziesz obserwować pogodę! Zjawiska związane z 
pogodą są ciekawe i róŜnorodne na pewno warto je poznać! 
Czy wiesz, co to są chmury kłębiaste? Gdzie kończy się 
tęcza? Jak krąŜy woda w przyrodzie? Odpowiedzi na te i 
wiele innych pytań znajdziesz w tej ksiąŜce. Seria: 
Odkrywam świat przyrody 

85. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
ksiąŜka Drzewa leśne lub równowaŜna 1 

 Kochasz przyrodę? Lubisz ją obserwować? Chcesz poznać 
drzewa leśne? Rozejrzyj się, zobacz, jak wiele wspaniałych 
drzew rośnie wokół. 
W ksiąŜce znajdziesz informacje, ciekawostki, zadania do 
samodzielnego wykonania. Niektóre z nich moŜesz wykonać 
w domu, większość jednak wymaga wyprawy w teren. 
Musisz poszukać róŜnych drzew, pozbierać liście, odnaleźć 
nasionka. Poproś kogoś dorosłego o pomoc. Zobaczysz, Ŝe 
taka wspólna zabawa to sama przyjemność. 

86. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
ksiąŜka Zbieramy grzyby lub równowaŜna 1 

 Zbieramy grzyby. Przewodnik do plecaka opis ksiąŜki:  
Lubisz grzybobranie? Wybierasz się do lasu? Chcesz zbierać 
grzyby dobrze i odpowiedzialnie? Wrzuć przewodnik 
"Zbieramy grzyby" do plecaka, koszyka lub do kieszeni. 
Dzięki niemu łatwo odkryjesz ulubione siedliska grzybów, 
bezbłędnie rozpoznasz napotkane gatunki. Po powrocie z lasu 
przyrządzisz z nich smaczne danie, ususzysz lub inaczej 
przechowasz grzyby do zimy. 23 gatunki jadalne - smaczne, 
bezpieczne, sprawdzone. Te zbieramy! 8 gatunków trujących 
- niebezpieczne dla ludzi. Zostawmy je w lesie!  

87. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
ksiąŜka Idziemy nad rzekę lub równowaŜna 1 

 Wyprawa nad rzekę lub strumień to zawsze wielka 
przyjemność. W wodzie i w jej pobliŜu dzieje się mnóstwo 
ciekawych rzeczy: moŜna obserwować zwierzęta i podziwiać 
przeróŜne rośliny. Czy wiesz, jaki ptak śpiewający potrafi 
nurkować? Gdzie mieszkają raki? Które zwierzę potrafi 
powalić drzewo? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań 
znajdziesz w tej ksiąŜce. Weź ją ze sobą na wyprawę!  

88. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
Las-album lub równowaŜna 1 Pomoc dydaktyczna 

89. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
Ptaki Polski lub równowaŜna 1 

 „Ptaki Polski" to nowa, wyjątkowa ksiąŜka o wszystkich 
ptakach, które moŜemy obserwować w Polsce: lęgowych, 
zalatujących na teren naszego kraju i odwiedzających nas 
zimą.   W pierwszym tomie znajdziesz: • opisy wszystkich 
gatunków ptaków, poza wróblowymi, uszeregowane według 
najnowszych ustaleń systematycznych; • mapki 
występowania poszczególnych gatunków na terenie Polski; • 
znakomite zdjęcia ptaków, wykonane przez mistrzów 
fotografii przyrodniczej; • wspaniałe poglądowe rysunki, 
ułatwiające rozpoznawanie gatunków w terenie; • poruszające 
opowiadania o róŜnych skrzydlatych (i nie tylko) znajomych 
Autora. 
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90. 
zakup pomocy  dydaktycznych do przyrody 
Drzewa naszych lasów lub równowaŜna 1 

 Komplet 19 duŜych plansz o wymiarach 48 x 32 cm 
wydrukowanych jednostronnie na sztywnym kartonie 
zapakowanych we wspólną kopertę. Plansze są praktyczną 
pomocą w edukacji ekologicznej młodzieŜy. Wiadomości 
zawarte na planszach obejmują nauczanie na poziomie 
gimnazjalnym. 

91. 

zakup pomocy  dydaktycznych do historii: 
Mapa Europa II wojna światowa lub 
równowaŜna 1 

 Pierwsza strona na dwóch mapach w jednakowej skali 1:1 
800 000 przedstawia przebieg II wojny światowej w Europie 
z podziałem na działania, jakie miały miejsce w latach 1939-
1942 oraz w latach 1942-1945.  Druga strona przedstawia 
wojnę obronną Polski w 1939 r. oraz ziemie polskie pod 
okupacją w latach 1939-1945, w skalach 1:1 800 000.  
Mapy uzupełnione aplikacjami graficznymi, na których 
zamieszczono krótkie opisy i ilustracje poszerzające temat 
mapy.    
Mapa zalaminowana, oprawiona w rurki, gotowa do 
zawieszenia.  Szer. 120cm, wysokość 160 cm 

92. 

zakup pomocy  dydaktycznych do 
historii:Mapa: Polska II wojna światowa lub 
równowaŜna 1 

 Polska podczas drugiej wojny światowej 
•strona składa się z mapy głównej przedstawiającej ziemie 
polskie podczas okupacji, walkę z okupantem, obszary 
intensywnych działań partyzanckich a takŜe tematykę 
obozów koncentracyjnych, w skali 1 : 1 000 000 oraz dwóch 
map pobocznych prezentujących wojnę obronną Polski w 
1939 r. oraz polskie formacje wojskowe podczas II wojny 
światowej. Format:  64 cm x 120 cm, Skala:  1 : 1 000 000 

93. 
zakup pomocy  dydaktycznych do historii: 
Mapa Powstania narodowe lub równowaŜna 1 

 Pierwsza strona zawiera cztery mapy w skali 1:2 500 00, 
przedstawiające powstania narodowe, które miały miejsce 
w okresie od 1794 do 1864 r. Stronę wypełniają grafiki 
prezentujące najwaŜniejsze wydarzenia tego okresu. Druga 
strona zawiera mapę ziem polskich pod zaborami oraz 
obszerne kalendarium lat 1764-1864.    
Uzupełnieniem map są ilustracje m. in. najwaŜniejsze 
postacie polskiej historii z tego okresu. Dane techniczne: szer. 
160cm, wysok. 120cm   
Mapa laminowana, oprawiona w rurki plastikowe, zawieszka 
ze sznurka.  

94. 

zakup pomocy  dydaktycznych do historii: 
Mapa Rzeczpospolitej -  rozbiory lub 
równowaŜna 1  Pomoc dydaktyczna 

96. 
zakup ryz papieru ksero do zajęć lub 
równowaŜna 5  Papier biały do ksero 

 
 

2. realizacja programu rozwojowego SP w Zalesicach 
 

Zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dodatkowe: 
 – matematyka: 

� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
� 1h zajęciowa – 45 min. 

 – informatyka: 
� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
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� 1h zajęciowa – 45 min 
– przyroda: 

� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
� 1h zajęciowa – 45 min 

– angielski: 
� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
� 1h zajęciowa – 45 min 

– historia: 
� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
� 1h zajęciowa – 45 min 

- j. niemiecki: 
� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
� 1h zajęciowa – 45 min 

  
Zakup usługi edukacyjnej:  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

– j. polski  
� Ilość godzin – 120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 2. 
� 1h zajęciowa – 45 min. 

 
 - matematyka: 

� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
� 1h zajęciowa – 45 min 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Zajęcia odbywać się będą w okresie od dnia 
podpisania umowy do 28 czerwca 2015 r. – zgodnie z harmonogramem projektu i z 
przerwami w realizacji usługi tam przewidzianymi.  
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przesunięcia tego terminu w wypadku, gdyby nastąpiły 
opóźnienia związane z realizacją załoŜeń projektowych, wynikające z przyczyn leŜących po 
stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej. 

 
Dostawy: 
 
1 zakup tablicy interaktywnej  2  Pomoc dydaktyczna 

2 zakup projektora multimedialnego  1  Pomoc dydaktyczna 

3 
zakup aparatu fotograficznego Nikon 
lub równowaŜna 1 

 Imponujący zakres ogniskowych – od 
szerokokątnego do supertele obiektywu – znacznie 
poszerza moŜliwości fotografowania. Zastosowanie 
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czterech soczewek ze szkła E Wysoka czułość (do 
kaŜdego piksela dociera więcej światła) matrycy 
współpracującej z procesorem EXPEED C2 
gwarantuje wyraźne zdjęcia przy dowolnym 
oświetleniu. 
 D minimalizuje aberrację chromatyczną. Nagrywanie 
filmów Full H Ruchomy wyświetlacz LCD o przekątnej 8,0 
cm (3,2 cala) i rozdzielczości 921 000 punktów  D (1080/60i) 
z dźwiękiem stereo 

4 
Słownik polsko-niemiecki, niemiecko-
polski 4 

•  Około 40 000 haseł i zwrotów na 432 
stronach  

• Nowoczesne, aktualne, słownictwo ze 
wszystkich dziedzin współczesnego Ŝycia  

• Nowa pisownia niemiecka  
• Przeznaczony zarówno dla początkujących 

jak i zaawansowanych  
• Poręczny format, wygodny do codziennego 

uŜytku w szkole, w pracy i w podróŜy 
 

5 
Słownik Collinsa polsko-angielski lub 
równowaŜna 4 

 Angielsko-polski, polsko-angielski słownik Collinsa 
to nowoczesna, multimedialna aplikacja opracowana 
w oparciu o dwujęzyczny słownik pod redakcją prof. 
dr hab. Jacka Fisiaka. Słownik Collinsa zawiera 
80.000 haseł, ponad 120.000 znaczeń i prezentuje 
obecny stan mówionego i pisanego języka 
angielskiego. Obejmuje ponadto tysiące idiomów, 
utartych fraz, wyraŜeń z języka potocznego oraz 
zdań ilustrujących sposób ich uŜycia. Słownik 
posiada dwa interfejsy standardowy i graficzny oraz 
współpracuje z edytorami tekstu w środowisku 
Windows. SŁOWNICTWO Słownik Collinsa 
uwzględnia obecny stan języka mówionego i 
pisanego, prezentując tysiące idiomów, utartych fraz 
. 

6 
Słownik Collinsa angielsko-polski lub 
równowaŜna 4 

 Angielsko-polski/polsko-angielski słownik Collins 
(wersja 3.03 słownika działa na Win7 64bit) dla 
młodzieŜy i dorosłych, to nowoczesny, 
multimedialny program opracowany w oparciu o 
dwujęzyczny słownik pod redakcją prof. dr hab. 
Jacka Fisiaka. Program zawiera 80.000 haseł, ponad 
120.000 znaczeń i prezentuje obecny stan 
mówionego i pisanego języka angielskiego. Ponadto 
obejmuje tysiące idiomów, utartych fraz, wyraŜeń z 
języka potocznego oraz zdań ilustrujących sposób 
ich uŜycia. Słownik posiada dwa interfejsy – 
standardowy i graficzny – oraz współpracuje z 
edytorami tekstu w środowisku Windows.  

7 Słownik wyrazów obcych 4 

 Przedstawiamy nowy Słownik wyrazów obcych. 
Odnajdą tu Państwo wiele terminów społecznych, 
medycznych, filozoficznych i religijnych, lecz 
równieŜ chemicznych czy fizycznych. W słowniku 
pojawiają się takŜe zwroty i niektóre z sentencji 
łacińskich, niezbędne do pełnego odbioru wielu 
ksiąŜek i artykułów.  

8 Słownik wyrazów bliskoznacznych 1  Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN + 
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Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN na płycie 
CD-ROM 
Słownik grupuje wyrazy według znaczenia i pomaga 
znaleźć słowo, które najlepiej oddaje zamierzony 
sens wypowiedzi. Dzięki temu ułatwia tworzenie 
tekstów. Do ksiąŜki dołączona jest płyta CD-ROM 
ze Słownikiem wyrazów bliskoznacznych PWN. 
Wymagania sprzętowe dla płyty CD:komputer PC, 
Windows 2000, XP, Vista, procesor Pentium III 
(Celeron) 500Mhz, (procesor 1 GHz dla Vista), 
RAM 256 MB (512 MB dla Vista), karta graficzna 
SVGA, 800x600, 65 000 kolorów, napęd CD-ROM, 
40 MB HDD. 

9 Mikroskop 1 

 • głowica: monokularowa pochylona pod kątem 
45°, obracana 360°  
• okulary: WF 10x i 16x  
• obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x 
(amortyzowany)  
• soczewa Barlowa: 1x - 1,6x  
• powiększenia: od 40x do 1024x  
• koło filtrowe: 6 kolorowych filtrów  
• oświetlenie: LED, górne / dolne z regulacją 
jasności  
• stolik z pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie 
poziomej: 90 x 90 mm, z mocowaniem preparatów  
• wysokość: 29 cm  
• 1300 g (z zasilaczem, 1150 g bez zasilacza 
sieciowego)  
WyposaŜenie  
• śruba regulacji ostrości mikro i makrometryczna 
współosiowa  
• oświetlenie LED górne i dolne  
• regulacja natęŜenia oświetlenia  
• stolik krzyŜowy ze skalą noniuszową  
• zasilacz sieciowy  
• 5 preparatów mikroskopowych gotowy: Epidermis 
onion (skórka cebuli), Pine mature wood (kora 
dojrzałej sosny), Cotton stem (bawełna, łodyga, 
przekrój poprzeczny), Housefly leg (noga muchy), 
Stem of Wood Dicotyledon (łodyga rośliny 
dwuliścienne 
 

10 Tors człowieka -model lub równowaŜna 1 

 Tors człowieka (15 części) 26 cm, to 
najpopularniejszy model edukacyjny. Tors zawiera 
15 części: tors, mózg (2 części), wycięte sklepienie,  
serce, płuca (4 części), Ŝołądek, przepona, wątroba, 
tchawica i przełyk oraz aorta, trzustka, śledziona, 
jelita. 
 

11 
Magnetyczna piramida Ŝywieniowa lub 
równowaŜna 1 Pomoc dydaktyczna 

12 Model oka lub równowaŜna 1 

 Powiększony 3-krotnie w stosunku do naturalnych 
rozmiarów. Rozkładany na 6 części: błonę 
twardówkową (2), błonę naczyniówki oka (2), ciecz 
szklistą, soczewkę. Na stojaku. Wymiary: 9 x 9 x 15 
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cm. 

13 Model ucha lub równowaŜna 1 

 Model ucha powiększony 1,5-krotnie w stosunku do 
naturalnej wielkości, z przekrojem ucha 
wewnętrznego – widoczne wszystkie jego istotne 
elementy. Na podstawie. Wymiary: 14 x 10 x 15 cm 

14 
zakup pomocy dydaktycznej 
Magnetyzm lub równowaŜna 1  Pomoc dydaktyczna 

15 Zestaw preparatów mikroskopowych 1 

 Spis preparatów budujących zestaw: 
1. StoŜek wzrostu korzenia kukurydzy 
2. Przekrój poprzeczny przez liść ligustra 
3. Przekrój poprzeczny przez korzeń kukurydzy 
4. Noga grzyba i hymenium - przekrój 
5. Łodyga bawełny - przekrój poprzeczny 
6. Liść bawełny przekrój poprzeczny 
7. Przekrój poprzeczny przez łodygę dyni 
8. Pylnik lilii przekrój 
9. Przesiękra okółkowa liść 
10. Wierzchołek wzrostu korzenia bobu - przekrój 
podłuŜny 
11. StoŜek wzrostu korzenia bobu - przekrój 
podłuŜny 

16 Papier ksero 15  Materiały papiernicze 
 
 
 

3. Realizacja programu rozwojowego w SP w Dąbrówce Warszawskiej 

 
Zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dodatkowe: 

– czytanie i pisanie ze zrozumieniem  
� Ilość godzin – 120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 2. 
� 1h zajęciowa – 45 min. 

– matematyka: 
� Ilość godzin – 120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 2. 
� 1h zajęciowa – 45 min. 

– przyroda 
� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
� 1h zajęciowa – 45 min. 

– język angielski: 
� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
� 1h zajęciowa – 45 min. 

– informatyka: 
� Ilość godzin – 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
� 1h zajęciowa – 45 min. 
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– zajęcia artystyczne  
� Ilość godzin – 60h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 1 
� 1h zajęciowa – 45 min 

 
Zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

– język polski 
� Ilość godzin –120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 2 
� 1h zajęciowa – 45 min 

– matematyka: 
� Ilość godzin –120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, 
� Ilość grup – 2 
� 1h zajęciowa – 45 min 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia 
poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim 
programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Zajęcia odbywać się będą w okresie od dnia 
podpisania umowy  do 28 czerwca 2015 r. – zgodnie z harmonogramem projektu i z 
przerwami w realizacji usługi tam przewidzianymi.  
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przesunięcia tego terminu w wypadku, gdyby nastąpiły 
opóźnienia związane z realizacją załoŜeń projektowych, wynikające z przyczyn leŜących po 
stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej. 

 
Dostawy: 

1. zakup laptopa z oprogramowaniem  1  Pomoc dydaktyczna 

2. 

zakup: zestaw multimedialny,  
tablica+projektor+zestaw 
montaŜowy+statyw 1 Pomoc dydaktyczna  

3 zakup: aparat cyfrowy 1 

Aparat cyfrowy Casio EXILIM EX-N50  matryca CCD o 
rozdzielczości 16 megapikseli: Zestaw zawiera: aparat, 
akumulator, ładowarka, kabel zasilający, kabel AV, kabel 
USB, pasek, płyta CD, instrukcja obsługi, karty pamięci 
SD/SDHC/SDXC lub równowaŜna 

4 zakup: drukarka laserowa,  1 

 Drukarka laserowa HP Color LJ Pro 200 M251n 
lub równowaŜna 
 

 
 

IV. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
 

 Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
 

V. Termin wykonania 
 

 Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 28 
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czerwca 2015 r. – zgodnie z harmonogramem projektu i z przerwami w realizacji usługi tam 
przewidzianymi.  
 
VI. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dookreślone w art. art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące: 
 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnień. 
 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca 
wykaŜe, Ŝe: 

w okresie ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał 
lub wykonuje usługi podobne rodzajowo do przedmiotu zamówienia. Aby spełnić ten warunek 
Wykonawca wykaŜe, Ŝe realizował lub współrealizował przynajmniej 1 usługę edukacyjną 
której odbiorcami były dzieci lub młodzieŜ szkolna, a jej wartość nie moŜe być mniejsza niŜ 
100 000 zł brutto – zał. Nr 6. 
 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;  

Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca 
wykaŜe, Ŝe dysponuje kadrą (osobami), która:  

posiada kwalifikacje nie mniejsze niŜ te, które określił Minister Edukacji w rozporządzeniu z 
dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków w których moŜna zatrudniać niemających wyŜszego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawdopodobniające Ŝe 
Wykonawca daje rękojmię naleŜytego wykonania zamówienia, tj. posiada kadrę która moŜe 
prowadzić zajęcia z przedmiotu zamówienia – zał. Nr 5, 

oraz 

posiada przeszkolenie w zakresie równości szans – zasada równości szans kobiet i męŜczyzn 
(np. zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego właściwe szkolenie w tym zakresie) – 
zał. Nr 5. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca 
wykaŜe, Ŝe: 
 

posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 
100 000,00 zł – zał. nr 8. 
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 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z innymi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, kaŜdy z 
warunków, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy powinien spełniać co najmniej 
jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunki określone w 
art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy powinien spełniać kaŜdy z tych Wykonawców oddzielnie. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły: spełnia – 
nie spełnia, na podstawie złoŜonych oświadczeń i dokumentów. 

 
VII. Wykaz o świadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia i 
dokumenty słuŜące do przeprowadzenia czynności „oceny ofert” 

 
1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w 

przetargu – formalne i materialne: 
a) wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią 

specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu ofertą oraz aktualności 
dostarczonych oświadczeń wraz z oświadczeniem o ujęciu kosztów 
dodatkowych oraz wypełniony formularz cenowy (kosztorys) – zał. nr 1, 

b) oświadczenie wykonawcy, Ŝe spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie 
zamówienia z art. 22 ust. 1 ustawy – zał. nr 2, 

c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie (w przypadku usług 
ciągłych mogą to być waŜne umowy) – zał. nr 6. 
 

W wykazie usług Wykonawca wskaŜe usługi określone w  warunku dot. posiadania wiedzy i 
doświadczenia (pkt VI.1b. SIWZ) oraz złoŜy poświadczenia (lub inne dokumenty), Ŝe usługi 
te zostały wykonane w  sposób naleŜyty. 
Dowodami dotyczącymi usług  wymienionych w w/w wykazie określającymi czy usługi te 
zostały wykonane w sposób naleŜyty, są: 
- poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo 
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-oświadczenie Wykonawcy – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest  w  stanie uzyskać  poświadczenia,  o  którym mowa powyŜej.  
Dowody, o których mowa powyŜej, są wskazane  w  § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe 
Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231).  
Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyŜej, moŜe przedkładać 
dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia   Prezesa   Rady  Ministrów  z   dnia   30   grudnia   2009   r.  w  sprawie 
rodzajów dokumentów,  jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w   
jakich   te   dokumenty   mogą   być   składane   (Dz.U. Nr 226,  poz.1817).  

 
d) wykaz osób niezbędnych do wykazania spełniania warunku dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – „równość szans”, wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 5, 

e) wykaz osób niezbędnych do wykazania spełniania warunku dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – dot. posiadania przez kadrę 
kwalifikacji nie mniejszych niŜ te, które określił Minister Edukacji w 
rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczególnych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
moŜna zatrudniać niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli, wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – zał. nr 5, 

f) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – zał. nr 8. 
 

1A. Inne oświadczenia i dokumenty niŜ te o których mowa w pkt 1, jakich Ŝąda 
zamawiający od wykonawców do przeprowadzenia czynności „oceny ofert”. 
Kryterium oceny ofert oparte jest w części na właściwości wykonawcy („inne 
dokumenty” nie słuŜą potwierdzeniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu) – formalne i materialne: 

 
a) oświadczenie Wykonawcy w którym deklaruje doświadczenie (ilość lat) w 
świadczeniu usług edukacyjnych lub szkoleniowych w okresie 
poprzedzającym upływ terminu składania ofert, w których odbiorcami 
ostatecznymi były dzieci lub młodzieŜ szkolna – zał. nr 7. 

b) oświadczenia od osób które będą bezpośrednio świadczyły usługę 
(„nauczycieli”), potwierdzające posiadanie właściwych kwalifikacji – wyŜsze 
wykształcenie kierunkowe właściwe dla przedmiotu zamówienia                             
i realizowanych zajęć przez danego nauczyciela oraz posiadanie 
przeszkolenie w zakresie równości szans – zasada równości szans kobiet i 
męŜczyzn – przykładowy wzór  oświadczeń woli zał. nr 5a i 5b (w 
oryginale lub poświadczone za zgodność przez Wykonawcę). 
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolności finansowe innych podmiotów, przedkłada informację banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotów, z których zdolności 
finansowych korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość 
posiadanych przez te podmioty środków finansowych lub ich zdolność kredytową, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Warunek w zakresie doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeŜeli spełni go 
wykonawca lub podmiot gospodarczy, w ramach którego działa ten wykonawca. To samo 
tyczy kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia. 
Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony w przypadku wystąpienia 
jakiejkolwiek prawnie dopuszczalnej konstrukcji, w ramach której moŜe działać dany 
wykonawca, moŜe to być, w szczególności,  oddział danego wykonawcy (przedsiębiorcy), 
stowarzyszenie,  placówka oświatowa, lub jakikolwiek inny podmiot dopuszczony prawem 
zdolny zrealizować zamówienie, będący częścią struktury prawno-organizacyjnej 
wykonawcy. Zamawiający dopuszcza moŜliwość uznania doświadczenia danego podmiotu z 
uwzględnieniem jego działalności  z okresu przed datą załoŜenia/rozpoczęcia/wyodrębnienia 
działania wykonawcy w formach organizacyjnych takich jak: odział przedsiębiorstwa, 
stowarzyszenie, placówka oświatowa  i inne dopuszczalne prawem formy organizacyjne. 
 
   1B. Dokumenty podmiotów zagranicznych  
 
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 
dnia 19.02.2013 r., poz. 231): 
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, Ŝe: 
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca ma obowiązek 
dołączyć do oferty: 

α)α)α)α) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3, 
β) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  
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χ)χ)χ)χ) lista podmiotów naleŜących do tej  samej  grupy kapitałowej,  o której  
mowa w art.  24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo 
informację o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej – zał. 
nr 9. 

  
3. W przypadku Wykonawców ubiegających wspólnie się o udzielenie zamówienia: 

a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 oraz oświadczenie 
o przynaleŜności do grupy kapitałowej składa kaŜdy z tych Wykonawców 
oddzielnie, 

b)   oświadczenie i dokumenty o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy  składają wszyscy ci Wykonawcy 
wspólnie. 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazania osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 
 

�� W porozumiewaniu się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
obowiązuje zasada pisemności. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu i poprzez pocztę elektroniczną, 
jednak kaŜda ze stron niezwłocznie na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania: 

a) Faks – 48 6183611 
b) Poczta elektroniczna – wierzbica@wierzbica.pl 

�� Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 
Kruszewski Marian – tel. 048 618 36 29 

 
IX. Termin zwi ązania ofertą 

 
 Postanowienia zawarte w złoŜonej ofercie wiąŜą Wykonawcę przez 30 dni 
kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co 
najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić 
się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1.  Oferta wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w 1 
egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, 
komputerze albo ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.  

2.  Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, w języku 
polskim. 

3.  Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być sygnowane podpisem wykonawcy.  
4.  Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis i 

ewentualnie pieczątkę imienną osoby upowaŜnionej do występowania w imieniu 
wykonawcy.  

5.  Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia. 
6.  Oferta musi być złoŜona w kopercie z opisem: 

 
“Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) 
realizowanej przez gminę Wierzbica zgodnie z załoŜeniami projektu 
współfinansowanego przez UE: Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”.  
 

7. Do oferty naleŜy dołączyć oświadczenia i dokumenty opisane w cz. VII. 
8. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

9. Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający 
zdekompletowaniu ich zawartości, a kaŜda strona oferty winna być czytelnie opatrzona 
kolejnym numerem. 

10.W ofercie muszą się znaleźć oświadczenia i dokumenty opisane w pkt VII SIWZ, a 
ponadto: 

α) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 
wykonawców składających wspólnie ofertę; 

β) wszyscy wykonawcy składający wspólnie ofertę będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; 

χ) jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę zostanie ustanowiony, jako 
pełnomocnik, upowaŜniony do reprezentowania wszystkich wykonawców 
składających wspólnie ofertę w postępowaniu albo reprezentowania 
wszystkich wykonawców składających wspólnie ofertę w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty naleŜy 
dołączyć pełnomocnictwo); 

δ) zamawiający moŜe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania 
umowy w całości przez wykonawcę kierującego lub od wszystkich 
wykonawców łącznie lub od kaŜdego z osobna, albo teŜ w inny sposób 
ustalony w umowie zawartej przez wykonawców składających wspólnie ofertę. 

11. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. JeŜeli wykonawca złoŜy więcej niŜ jedną 
ofertę, samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie 
złoŜone przez niego oferty zostaną odrzucone. 

12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. 
 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty na wykonanie zamówienia naleŜy składać w sekretariacie Gmina Wierzbica, Ul. 
Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica do dnia 07.01. 2014 r. do godz. 14.00. 

2.  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – sekretariacie Gmina Wierzbica, 
Ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, pokój nr 38 w dniu 07.01.2014 r.  o godz. 14.30. 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu 
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przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT. 
2. Cena musi być podana w złotych cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wartość zadania ogółem powinna uwzględnić koszty wykonania całego zakresu zadania, t. 

j. pełnej usługi. 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze ofert, 
wraz z podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
Kryterium oceny dla ceny:  
1) Ocena punktowa: 0-50 pkt. 
2) Ocena punktowa dla kryterium ceny zostanie obliczona w następujący sposób: 
 

− oferta z najniŜszą ceną uzyskuje komplet punktów w kryterium ceny, tj. 50 pkt., 
− 2 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 47 pkt., 
− 3 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 44 pkt., 
− 4 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 41 pkt., 
− 5 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 38 pkt., 
− 6 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 35 pkt., 
− 7 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 32 pkt., 
− 8 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 29 pkt., 
− 9 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 26 pkt., 
− 10 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 23 pkt., 
− 11 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 20 pkt., 
− 12 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 17 pkt., 
− 13 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 14 pkt., 
− 14 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 11 pkt., 
− 15 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 8 pkt., 
− 16 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 5 pkt., 
− 17 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 2 pkt., 
− 18 i nast. cenowo w kolejności oferta uzyskuje 1 pkt., 

 

Kryterium doświadczenia:  
1) Ocena punktowa: 0-30 pkt. 
2) Ocena punktowa dla kryterium doświadczenie zostanie ustalona wg wzoru: 

Kryterium oceny dla doświadczenia: 
 
– doświadczenie w świadczeniu usług edukacyjnych lub szkoleniowych w okresie 
poprzedzającym upływ terminu składania ofert, w których odbiorcami ostatecznymi były 
dzieci lub młodzieŜ szkolna.  

Punktacja:  
− Do 2 lat doświadczenia w ww. usługach to 1 pkt., 
− 2 lata, mniej niŜ 5 lat doświadczenia w ww. usługach to 5 pkt., 
− 5 lat, mniej niŜ 10 lat doświadczenia w ww. usługach to 10 pkt., 
− 10 lat, mniej niŜ 15 lat doświadczenia w ww. usługach to 20 pkt. 
− 15 lat i więcej lat doświadczenia w ww. usługach to 30 pkt. 
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Kryterium kwalifikacji:  
1) Ocena punktowa: 0-20 pkt. 
2) Ocena punktowa dla kryterium kwalifikacji zostanie ustalona wg wzoru: 

 
Kryterium oceny dla kwalifikacji:  
– oceniane będą w tym kryterium posiadane przez kadrę kwalifikacje nie mniejszych niŜ te 
które określił Minister Edukacji w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie 
szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w 
których moŜna zatrudniać niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli. 

Punktacja:  
− Więcej niŜ 15 osób bezpośrednio wykonujących usługę („nauczycieli”) 

spełniających powyŜsze kryterium to 10 pkt. 
 

WYJAŚNIENIE: Do oferty Wykonawca załącza oświadczenia woli osób bezpośrednio 
wykonujących usługę („nauczycieli”) – jako wzór załącznik nr 5a. 
UWAGA: przed podpisaniem umowy Zamawiający moŜe zaŜądać potwierdzenia 
prawdziwości oświadczenia stosownym dokumentem! 
 
– przeszkolenie w zakresie równości szans – zasada równości szans kobiet i męŜczyzn  
(np. zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego właściwe szkolenie w tym zakresie).  

Punktacja:  
− Więcej niŜ 15 osób bezpośrednio wykonujących usługę („nauczycieli”) 

spełniających powyŜsze kryterium to 10 pkt. 
 

WYJAŚNIENIE: Do oferty Wykonawca załącza oświadczenia woli osób bezpośrednio 
wykonujących usługę („nauczycieli”) – jako wzór załącznik nr 5b. 

UWAGA: przed podpisaniem umowy Zamawiający moŜe zaŜądać potwierdzenia 
prawdziwości oświadczenia stosownym dokumentem! 
 
3. Po dokonaniu oceny ofert przez poszczególnych członków komisji nastąpi podsumowanie 

przyznanych przez kaŜdego z nich punktów. Oferta, która otrzyma najwyŜszą liczbę 
punktów zostanie wybrana. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę, 
moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b)   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek (oczywiste omyłki rachunkowe będą 
obliczane na podstawie cen jednostkowych zadeklarowane przez Wykonawcę 
w ofercie), 

c)   inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 
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 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

6. Ocena ofert nastąpi na odrębnym posiedzeniu komisji przetargowej, po otwarciu ofert. 
7. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu wykonawcę w sytuacjach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1-2 ustawy. Ofertę takiego wykonawcy uznaje się za odrzuconą. 
8.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 

a)  jest niezgodna z ustawą; 
b)  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
c)  jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d)  zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e)  została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 
f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy, 
g) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi             
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
adres albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a 
takŜe punktację przyznaną oferentom w kaŜdym kryterium oceny i łączną 
punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe 
być zawarta. 

  10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści właściwą 
informację na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie.  

 
XIV. Informacje o formalno ściach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
faksem, albo nie krótszym niŜ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty - jeŜeli zawiadomienie nie zostało przesłane w inny sposób. 

2. W przypadku wniesienia odwołania umowa zostanie zawarta po ogłoszeniu przez 
Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze. 

3. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa wyŜej, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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publicznego: 
a) złoŜono tylko jedną ofertę lub 
b) nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 

4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryterium przyjętego w SIWZ. 

5. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe zajdą przesłanki 
uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym 
pismem. 

7. Umowa wykonywana będzie przez osoby wskazane w ofercie. Zmiana osoby wskazanej 
w ofercie będzie moŜliwa za zgodą Zamawiającego pod warunkiem zaproponowania 
innej osoby o nie gorszych kwalifikacjach niŜ określone w SIWZ. 

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 
 

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, 

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega, Ŝe mogą nastąpić przesunięcia terminu realizacji zajęć w wypadku, 
gdyby nastąpiły opóźnienia związane z realizacją projektu, wynikające z przyczyn leŜących po 
stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 
zwiększenia liczby godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeŜeli pojawią się oszczędności w 
projekcie. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron przy zachowaniu formy pisemnej (aneks). 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli 

mają lub mieli oni interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 

zapytania o cenę, 
b) opisu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
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d) odrzucenia oferty odwołującego. 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania, 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 
XVIII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeŜeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj ących. 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w przypadku, 
gdy projekt wygeneruje oszczędności i zostaną one przeznaczone na zwiększenie liczby 
zajęć, a kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia uzupełniającego wymusi na 
Zamawiającym stosowanie ustawy PZP. 
 
XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie 
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli 
dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną 

wierzbica@wierzbica .pl 
 

XXII. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą, jeŜeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych 
 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty). 

 
XXIII. Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej 

 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający 
przewiduje ich zwrot 

 
  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracował : 
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Załącznik nr 1 – wzór kosztorysu 
ofertowego 

 

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

Imię i nazwisko Wykonawcy 

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

nr telefonu 

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

nr telefonu komórkowego 

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

nr fax. 

…………………………………………………… 

Adres email 

OFERTA 

 

Ja, niŜej podpisany …………………………………………......................................................  

działając we własnym imieniu / na rzecz(niepotrzebne skreśl)  ................................................. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „świadczenie usługi 
niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Wierzbica zgodnie z załoŜeniami 
projektu współfinansowanego przez UE: Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica” 
składam niniejszą ofertę: 
 
1 Realizacja programu rozwojowego w SP w Łączanach: 
 
cena łączna za zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dodatkowe: 
- język angielski 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...……………………………..  
- przyroda 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
- historia 
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�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
- matematyka 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
 

cena łączna za zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 
- język polski: 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
 
cena łączna za zakup usługi: wycieczka krajoznawcza dot. zajęć przyrodniczych w Góry 
Świętokrzyskie 
…………………………………………………………………………...………..…… , 
 
cena łączna za zakup usługi: wycieczka krajoznawcza dot. zajęć historycznych w Góry 
Świętokrzyskie 
…………………………………………………………………………...………..…… 

 
cena łączna za dostawę materiałów dydaktycznych do SP w Łączanach 
…………………………………………………………………………...………..…… 
 
2 Realizacja programu rozwojowego SP w Zalesicach: 
 
cena łączna za  zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dodatkowe: 
 - matematyka 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...……………………………..  
- informatyka: 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
  - przyroda 
� …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
- język angielski: 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
- historia  
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
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� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 
………………..……...……………………………. 

- j. niemiecki: 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
 

 cena za zakup usługi edukacyjnej:  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
- j. polski  
� …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
- matematyka  
� …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
 

cena łączna za dostawę materiałów dydaktycznych do SP w Zalesicach 
…………………………………………………………………………...………..…… 
 

3 Realizacja programu rozwojowego w SP w Dąbrówce Warszawskiej 
 
cena łączna za zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dodatkowe: 
 - czytanie i pisanie ze zrozumieniem 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. , 
- matematyka 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
- przyroda 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
-język angielski  
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
- informatyka: 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
- zajęcia artystyczne 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 
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………………..……...…………………………….. 
 
cena łączna za zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
 
- język polski 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
- matematyka 
�  …………………………………………………………………………...………..…… , 
� cena jednostkowa za 1 jednostkę zajęciową: 

………………..……...…………………………….. 
 

cena łączna za dostawę materiałów dydaktycznych do SP w Dąbrówce Warszawskiej 
…………………………………………………………………………...………..…… 
 
Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową i wg kosztorysu jw. za: 

cena brutto   ............................................., ....zł  

(słownie złotych: .........................................................................................................................) 

Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego 
zrealizowania w/g opisu podanego w SIWZ. 
 

Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego, akceptuję ją i nie wnoszę do niej Ŝadnych zastrzeŜeń. 

Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionego rachunku za cykliczne comiesięczne wykonanie zamówienia. 

UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

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

        (podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 

.................................................... 
Pełna nazwa i adres wykonawcy 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E   
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„ świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Wierzbica 

zgodnie z załoŜeniami projektu współfinansowanego przez UE: Szkoły równych szans w 

Gminie Wierzbica” oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 

22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 …………………, dnia…………..                                       ………………………….  
                                                                                   (podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
 
 
 

..................................................... 
Pełna nazwa i adres wykonawcy 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E   

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„ świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Wierzbica 

zgodnie z załoŜeniami projektu współfinansowanego przez UE: Szkoły równych szans w 

Gminie Wierzbica” oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
 

 

 

 

…………………,dnia…………..…   ………………….……………………….                                                      

                                                                                                                       (podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

WZÓR UMOWY 

W dniu ……………… pomiędzy gminą ……….……………………………………… 
z siedzibą ……………………, NIP ………………., REGON ……………. zwanym dalej 
Zamawiającym reprezentowanym przez …………………………………….. 
a ...........................……...........................…………………......... 
zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą, 
.................................................................................................... 
zawarta została umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu …………….. 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) 
realizowanej przez gminę Wierzbica  zgodnie z załoŜeniami projektu współfinansowanego 
przez UE: Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy – określony został w załączniku nr 1 na … str. 
stanowiącym integralną część niniejszej umowy (kosztorys ofertowy oraz Opis przedmiotu 
zamówienia z pkt. III SIWZ). 

3. Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do 28 czerwca 2015 r. – zgodnie z 
harmonogramem projektu i z przerwami w realizacji usługi tam przewidzianymi. 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość przesunięcia terminu, o którym mowa w ust. 3 w 
wypadku, gdyby nastąpiły opóźnienia związane z realizacją załoŜeń projektowych, 
wynikające z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej. 

 

§ 2 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto  

(z VAT), w wysokości ....................................................................... zł słownie: 
.........................................................................................................................................zł. 

2. Strony postanawiają, Ŝe wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane w miesięcznych 
okresach rozliczeniowych.  

3. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur VAT 
potwierdzających rzeczywiście wykonaną usługę lub dostawę, a przedstawianych przez 
Wykonawcę w terminie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca. 

4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość, Ŝe w przypadku wyboru konsorcjum firm do 
wykonania zamówienia publicznego, fakturę zamawiającemu będzie przedkładać ta firma, 
która rzeczywiście wykonywać będzie usługi albo dostawy. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy wskazany  
przez Wykonawcę. 
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6. Wykonawca przy realizacji usługi zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, szczególny nacisk kładąc na przepisy właściwe dla ochrony 
danych osobowych, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych oraz prawa UE. 

7. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej doręczenia do Zamawiającego, jednak 
nie wcześniej niŜ po otrzymaniu przez zamawiającego dofinansowania na realizacje 
projektu, o którym mowa w § 1 ust 1 umowy. 

8. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 
9. Zamawiający nie udziela zaliczek, a rozliczenie prowadzone będzie w walucie polskiej - 

ZŁ. 
10. Wynagrodzenie wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i wypłacane w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
 

§ 3 

1 Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, 
zapewniające świadczenie usług objętych umową na najwyŜszym poziomie, w sposób 
staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych. 

2 Wykonawca oświadcza, Ŝe w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak równieŜ po 
jej ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z 
tej umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz Ŝe wykonywane przez niego czynności 
nie będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa. 

3 Wykonawca oświadcza, Ŝe zapozna się z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie 
projektu i umową o dofinansowanie. 

4 Wykonawca oświadcza, Ŝe zapewni odpowiedni merytorycznie i zgodny z zapisami 
wniosku sposób realizacji projektu. 

5 Wykonawca oświadcza, Ŝe zapewni prawo wglądu w dokumenty Wykonawcy związane z 
realizowanym projektem.   

6.   Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.) oraz 
właściwych przepisów wykonawczych wydanych do tej ustawy – związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych. 

 
§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy materiałów źródłowych 
niezbędnych do naleŜytego wykonania przedmiotu umowy, będących w posiadaniu 
Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę gdy: 

a) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usługi i nie realizuje jej przez okres 14 
dni, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie ze złoŜoną ofertą, 
c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienaleŜyty. 

2. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
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§ 6 
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej 
działalności, zmianie adresu siedziby i zamieszkania jej właściciela/zmianie miejsca 
zamieszkania (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) pod 
rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za 
doręczoną.  
 

§ 7 
Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe 
sądy według siedziby Zamawiającego. 
 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza 
dla Zamawiającego, jednego egzemplarza dla „Wykonawcy”. 
 
 
                 Zamawiający                                  Wykonawca 
   
 
 
      ……………………………                 ……………………......
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Załącznik nr 5 

 
Wykaz osób niezbędnych do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – „równość szans” oraz kwalifikacje nie mniejszych niŜ te które określił Minister Edukacji w 
rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków w których moŜna zatrudniać niemających wyŜszego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli w par. 2 ust. 1, par. 3 lub par. 4.1 lub par. 4.2, wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami.  
 

LP  

Imiona i nazwiska osób 
niezbędnych do 

wykazania spełniania 
warunku dysponowania 
osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  

 

Nazwa zajęć do których 
prowadzenia osoba jest 

przewidziana  

 

kwalifikacje nie 
mniejszych niŜ te 

które określił 
Minister Edukacji 
w rozporządzeniu 
z dnia 12 marca 
2009r. w sprawie 

szczególnych 
kwalifikacji 

wymaganych od 
nauczycieli (…)* 

równość szans* 

     

*naleŜy wpisać: posiada/nie posiada 
 
Oświadczamy, Ŝe : 
1. Dysponuję osobami wymienionymi w poz. ………………..wykazu 

2. Nie dysponuję osobami wymienionym w poz. wykazu……., lecz będę dysponować, 
na potwierdzenie czego załączam pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia 
w/w osób 

 
 
................................... , dn. ...........................                           ................................................... 

(podpis osoby/osób upowaŜnionych do 
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występowania w imieniu wykonawcy) 
 

Załącznik nr 5a 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Ja, niŜej podpisany, oświadczam, Ŝe posiadam wyŜsze wykształcenie kierunkowe 
właściwe dla przedmiotu zamówienia i realizowanych przez mnie zajęć w ramach projektu 
„Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica” 

 
 
 
 
 

………………………………………. – …………………………………… 

Imię i Nazwisko          Podpis 
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Załącznik nr 5b 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Ja, niŜej podpisany (a) , oświadczam, Ŝe odbyłem (am) przeszkolenie w zakresie równości 
szans kobiet i męŜczyzn. 

 
 
 
 

………………………………………. – …………………………………… 

Imię i Nazwisko          Podpis 
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Załącznik nr 6  

    
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, usług w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

 
Lp. Opis 

zamówienia, 
lokalizacja 

Całkowita 
wartość 

Termin realizacji 
rozpoczęcie 

 
Termin realizacji 

zakończenie 

Nazwa 

Zamawiającego 

      

 
  

Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zostały lub są wykonywane 
naleŜycie – dotyczy to usług z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert.  
 
 
 
 
................................... , dn. ...........................                           ................................................... 

(podpis osoby/osób upowaŜnionych do 
występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 

 
 
 

.................................................... 
Pełna nazwa i adres wykonawcy 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E   

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„ świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Wierzbica 

zgodnie z załoŜeniami projektu współfinansowanego przez UE: Szkoły równych szans w 

Gminie Wierzbica” oświadczam, Ŝe Wykonawca posiada …… rok/letnie doświadczenie w 

świadczeniu usług edukacyjnych lub szkoleniowych w okresie poprzedzającym upływ 

terminu składania ofert, w których odbiorcami ostatecznymi były dzieci lub młodzieŜ 

szkolna.  

Wykonawca świadomy jest odpowiedzialności karnej z tytuł składania nieprawdziwych 

informacji, w wyniku których uzyskał korzyści gospodarcze związane z udzieleniem 

zamówienia publicznego – art. 297. § 1. KK. 

 
 
 
 

…………………,dnia…………..…   ………………….……………………….                                                      

                                                                                              (podpis  upowaŜnionego przedstawiciela)                                                                      
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Załącznik nr 9 

 
 
 
 
.................................................... 
Pełna nazwa i adres wykonawcy 
 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„ świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Wierzbica 

zgodnie z załoŜeniami projektu współfinansowanego przez UE: Szkoły równych szans w 

Gminie Wierzbica” 

 
oświadczam, Ŝe wykonawca 
 
(naleŜy zaznaczyć właściwe przy uŜyciu znaku np. „X”) 
 

 nie naleŜy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.); 
 

 naleŜy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której skład wchodzą 
następujące podmioty: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

………………………………………….         
                       (miejscowość i data) 

          ………………………………………. 
               (podpis uprawnionego przedstawiciela   

Wykonawcy) 
 
* Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym równieŜ tego przedsiębiorcę 
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