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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 

 
Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół 

w ramach projektu  
pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie 

Odrzywół. Rozwój dzieci wiejskich – wspólnym dobrem”. 
(nr Projektu: POKL.09.01.02-14-070/12) 

 

w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej" w ramach POKL - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

w dniu 27 września 2012 r. Gmina Odrzywół 

 

 ogłasza otwarty nabór ofert do Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Odrzywole na następujące stanowiska: 

 
1. Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla  uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa z klas I) – 30 godzin 

2. Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla  uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 grupa z klas II) – 30 godzin  

3. Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 

tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (3 grupa z klas III) – 30 godzin  

4. Nauczyciel  prowadzący zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych (1 grupa z klas I)  – 30 godzin  

5. Nauczyciel  prowadzący zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych (2 grupa z klas II) – 30 godzin  

6. Nauczyciel  prowadzący zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych (3 grupa z klas III) – 30 godzin  

7. Nauczyciel  logopeda prowadzący zajęcia dodatkowe dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy (4 

grupy po 4 uczniów) – 240 godzin 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów wybitnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk  matematyczno-przyrodniczych  (1 grupa) – 30 godzin  

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów wybitnie uzdolnionych z 

języka angielskiego  (1 grupa) – 30 godzin 

10. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania dla 8 uczniów wybitnie uzdolnionych 

artystycznie – 30 godzin 

11. Nauczyciel  prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 10 dzieci z wadami postawy 1 grupa – 

30 godzin 
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otwarty nabór ofert do Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Myślakowicach  na następujące stanowiska: 

 
1. Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla  uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

(1 grupa z klas I - III) – 90 godzin 

2. Nauczyciel  prowadzący zajęcia dla  uczniów z problemami dotyczącymi komunikacji społecznej, 

(1 grupa z klas I - III) – 60 godzin. 

3. Nauczyciel  prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 1 grupa – 30 

godzin 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów wybitnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk  matematyczno-przyrodniczych  (1 grupa) – 30 godzin  

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów wybitnie uzdolnionych z 

języka angielskiego  (1 grupa) – 30 godzin 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów wybitnie uzdolnionych z 

informatyki (1 grupa) – 30 godzin 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania dla  uczniów wybitnie uzdolnionych 

plastycznie (1 grupa) – 30 godzin 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania dla  uczniów wybitnie uzdolnionych 

muzycznie  (1 grupa) – 30 godzin 

 

 

 

 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie, w zamkniętych kopertach, ofert w terminie do 
dnia 03.10.2012 r. do godz. 12.00, Sekretariat Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 
53, 26-425 Odrzywół z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ……………………….. 
(wpisać właściwe stanowisko) w celu realizacji projektu   „Indywidualizacja procesu 
nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Odrzywół. Rozwój dzieci 
wiejskich – wspólnym dobrem”. 

 

 
Uwaga! Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Odrzywole po wyżej określonym terminie 
nie będą rozpatrywane.  
 

Dodatkowe  informacje można uzyskać w UG w Odrzywole osobiście lub telefonicznie 
48/6716057, osoba do kontaktu Ewa Czernicka lub w  Publicznej Szkole Podstawowej w 
Odrzywole osobiście lub telefonicznie 48/ 6716040 osoba do kontaktu: Jolanta Chochół– 
wicedyrektor PSP w Odrzywole. 
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1. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i 

pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją 

Zakres zadań i odpowiedzialności: 

 Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu  

 Tworzenie programu zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 

tym zagrożonych dysleksją 

 Współpraca z koordynatorem projektu 

 Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników 

 Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności 

związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć 

specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych 

dysleksją 

 
Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia specjalistyczne 

dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

 wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć 

 kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i 

pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją 

 doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi 

trudności w czytaniu i pisaniu 

 

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności matematycznych  

Zakres zadań i odpowiedzialności: 

 Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu 

 Tworzenie programu zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych 

 Współpraca z koordynatorem projektu 

 Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników 

 Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności 

związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć 

specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 
 
Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia specjalistyczne 

dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

 wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć 

 kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych 

 doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi 

trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych 

 

3. Nauczyciel  logopeda prowadzący zajęcia dodatkowe dla uczniów z zaburzeniami rozwoju 

mowy 

Zakres zadań i odpowiedzialności: 

 Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu 

 Tworzenie programu zajęć dodatkowych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 

 Współpraca z koordynatorem projektu 

 Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników 
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 Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności 

związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć 

dodatkowych dla dzieci z zaburzeniami mowy 
 
Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia dodatkowe dla 

uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

 wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć 

 kwalifikacje do prowadzenia zajęć dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 

 doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi 

zaburzenia rozwoju mowy 

 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych 

ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych   

Zakres zadań i odpowiedzialności: 

 Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu 

 Tworzenie programu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 

 Współpraca z koordynatorem projektu 

 Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników 

 Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności 

związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć 

rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym 

uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 
 
Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia  rozwijające 

zainteresowania  uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-

przyrodniczych 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

 wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć 

 kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie 

uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 

 doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami uzdolnionymi 

 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z 

języka angielskiego. 

Zakres zadań i odpowiedzialności: 

 Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu 

 Tworzenie programu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z 

języka angielskiego 

 Współpraca z koordynatorem projektu 

 Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników 

 Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności 

związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć 

rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z języka angielskiego 

Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia  

rozwijające zainteresowania  uczniów wybitnie uzdolnionych z języka angielskiego 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

 wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć 

 kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów  

 doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami uzdolnionymi 
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6. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie 

uzdolnionych artystycznie. 

       Zakres zadań i odpowiedzialności: 

 Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu 

 Tworzenie programu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych 

artystycznie 

 Współpraca z koordynatorem projektu 

 Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników 

 Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności 

związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć 

rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie 

 

Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia  

rozwijające zainteresowania  uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

 wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć 

 kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów  

 doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami uzdolnionymi 

artystycznie 

 

 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 10 dzieci z wadami postawy 

Zakres zadań i odpowiedzialności: 

 Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu 

 Tworzenie programu zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 

 Współpraca z koordynatorem projektu 

 Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników 

 Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności 

związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 
 
Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia  gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

 wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć 

 kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 

 doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi wady 

postawy 

 

8. Czas trwania projektu: od 17.09.2012 r. do 31.05.2013 r. 

 

9. Oferty powinny zawierać: 

1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego  

2) Parafowany wzór umowy, załącznik nr 4 

3) Dokumenty aplikacyjne opisane poniżej: 
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a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o 

dotychczasowej pracy, doświadczeniu zawodowym kandydata 

b) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo 

umyślne , zgodnie z załącznikiem nr 2. 

c) Podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu - załącznik nr 3 

 

10. Kryterium oceny ofert: zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych przyjętego 

Zarządzeniem Nr 97/2012 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 17.09.2012r 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ   OFERTY 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 

na stanowisko:…………………………………………..……………………………………. 

na okres 17.09.2012 r. do 31.05.2013 r. co obejmuje realizację łącznie ……… 

               godzin, w ramach umowy zlecenie 

 
w ramach projektu  

 
pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie 
Odrzywół. Rozwój dzieci wiejskich – wspólnym dobrem”. 

 (nr Projektu: POKL.09.01.02-14-070/12) 
 

w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 

szkoły podstawowej" w ramach POKL - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych 
 

1. DANE WYKONAWCY 

 Imię i nazwisko:………………………………………………………………….…..  

adres zamieszkania:……………………………………………………..................... 

PESEL  .......................................................................... ,    N I P ................................................  

 

Oświadczam, że usługę edukacyjną opisaną w zapytaniu ofertowym wykonam na warunkach 

zgodnych z treścią przedstawionego zapytania ofertowego przy zastosowaniu niżej wymienionych 

warunków cenowych: 

 

cena za 1 godzinę zajęć brutto:………………… (słownie:………....………………..………) 

 

OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am się z ogłoszeniem naboru ofert na stanowisko: 

………………………………………………………………………………………….. na okres 

wrzesień  2012 r. – maj  2013 r., co obejmuje realizację łącznie …….. godzin, w ramach umowy 

zlecenie w toku realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół” w ramach PO KL - Priorytet IX - Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 -Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 

9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
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2. OŚWIADCZAM, iż uzyskałem/am wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i 

wykonania umowy. 

3. DEKLARUJĘ, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są 

kompletne, prawdziwe i rzetelne. 

4. UWAŻAM się za związanego/ną niniejszą ofertą przez okres 30 dni wraz z dniem upływu 

terminu składania ofert. 

5. OŚWIADCZAM,   że   wyrażam   zgodę   na   otrzymywanie   korespondencji   w trakcie 

postępowania drogą elektroniczną. 

Adres poczty elektronicznej e-mail ............................................................................................  

Numer telefonu: ……………………….…  

 

6. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 

1) Parafowany wzór umowy 

2) Dokumenty aplikacyjne opisane poniżej: 

a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o dotychczasowej 

pracy, doświadczeniu zawodowym kandydata 

b) Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne 

c) Podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 

 

 

  

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

miejscowość, data 

 

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

podpis czytelny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

        
  

 



 

  

Załącznik nr 2 
 
 

 

 

Miejscowość .................... …….., data ......... …. 
 

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

                /Imię i nazwisko/ 

 
..................................................... 
 
…………………………………… 

                  /adres/ 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania 

wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, że nie 

byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie 

postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni 

praw publicznych. 

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

                   Podpis 

  



 

  

            

            

Załącznik nr 3 
 
 
 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z 

późn. zm.) 

 
 
 
 
 

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

     podpis   



 

  

Załącznik nr 4 
 

 

 

„PROJEKT” 

Umowa zlecenie Nr ………………/2012 

na usługi edukacyjne 

 

Zawarta w dniu ……………………… r. w Odrzywole pomiędzy Gminą Odrzywół z siedzibą 

26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 51, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez Wójta Gminy Odrzywół – Mariana Kmieciaka, przy kontrasygnacie Skarbnika – Marii 

Rzuczkowskiej, 

a: 

……………………………….………………., zam. ………………………….. 

PESEL ………………………………….……, NIP ……………………….. 

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, 

 

§ 1 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych na rzecz 

Zamawiającego poprzez przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego 

przez Gminę Odrzywół projektu POKL.09.01.02-14-070/12 pod nazwą 

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie 

Odrzywół. Rozwój dzieci wiejskich – wspólnym dobrem” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

2. Przedmiotem umowy jest usługa przeprowadzenia zajęć ………………….……….. 

……………………………………………...…………….. w wymiarze ………. godzin. 

 

§ 2 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż zakres zadań i odpowiedzialności Zleceniobiorcy 

obejmuje w szczególności: 

1) Prowadzenia zajęć …………………………………………………………………… 

w ramach realizacji projektu. 

2) Opracowania programu zajęć, uwzględniając potrzeby, możliwości i oczekiwania 

beneficjenta ostatecznego, 

3) Współpracy z koordynatorem projektu 

4) Prowadzenia warsztatów i konsultacji z rodzicami uczestników 

5) Wykonywania zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w 

szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz 

promocją zajęć, 

6) Stosowania się do poleceń i wskazówek osoby odpowiedzialnej za realizację 

Projektu ze strony Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, 



 

  

7) Umożliwienia kontroli realizacji niniejszej umowy na żądanie upoważnionej 

instytucji, 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest dyspozycyjny w zakresie umożlwiającym mu 

wykonanie czynności zleconych w Projekcie. 

 

§ 3 

 

Zleceniobiorca nie może bez zgody zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu 

zamówienia określonego w § 1 ust. 2 osobie trzeciej. 

 

§ 4 

 

Koordynatorem realizacji zobowiązań umownych oraz osobą do kontaktów ze strony 

Zamawiającego będzie Sekretarz Urzędu Gminy w Odrzywole Genowefa Pogorzała. 

 

§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) kontroli przebiegu oraz zgodności prowadzonych usług z obowiązującym zakresem 

projektu określonego w § 1 

2) odstąpienia od umowy w razie nienależytego jej wykonania przez Zleceniobiorcę po 

uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i nie 

przedstawieniu zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości przez 

Zleceniobiorcę. 

 

§ 6 

 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia …………………..2012 r. 

do dnia 30.05.2013 r. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w wyżej ustalonym 

terminie. 

 

§ 7 

 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 

Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za 45 minut zajęć w wysokości ……….. zł 

brutto (słownie: …………………………………………..). 

2. Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa 

w § 1 łączne wynagrodzenie brutto w kwocie ……….. zł (słownie 

……………….……………… zł). 

3. W przypadku wykonania zamówienia w niepełnym zakresie, wysokość wynagrodzenia 

zostanie ustalona na podstawie stawki za 45 minut zajęć określonej w ust. 1, 

pomnożonej przez ilość przeprowadzonych zajęć. 

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy zostanie uregulowana, po 

przedłożeniu rachunku Zamawiającemu i uzależniona jest od otrzymania przez 

Zamawiającego środków z budżetu projektu, o którym mowa w § 1. 

5. Płatność będzie dokonana przelewem w terminie do 14 dni na konto bankowe wskazane 

w rachunku, po pomniejszeniu o należne zaliczki na podatek i inne obciążenia, zgodnie 

z właściwymi przepisami. 

 



 

  

§ 8 

 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy 

wykonywaniu swoich obowiązków. 

2. Strony postanawiają, że obowiązująca je forma naprawienia szkody powstałej w 

związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Zleceniobiorcę 

obowiązków określonych w niniejszej umowie jest zapłata kary umownej. 

3. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, wysokość kary 

umownej należnej drugiej stronie wynosi 20% wartości brutto przedmiotu umowy; 

b) za nieterminowe wykonywanie każdego z obowiązków stanowiących przedmiot 

umowy, Zamawiający naliczy Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 0,2% 

wartości umowy za każdy dzień zwłoki. W opisanym przypadku Zamawiający jest 

uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Zleceniobiorcy za dany okres kwoty 

równej wysokości naliczonej kary. W przypadku niewykonania, nienależytego 

wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych w niniejszej umowie, 

Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Zleceniobiorcy za dany okres 

kwoty do wysokości 10% wynagrodzenia, należnego za ten okres; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w przekazanych sprawozdaniach 

Zamawiający naliczy Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia przypadającego za ten okres, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

d) w przypadku zwłoki w usunięciu przez Zleceniobiorcę wad o których mowa w pkt. 

c) trwającej powyżej 10 dni Zleceniodawca uprawniony jest do wypowiedzenia 

niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 9 

 

1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za zachowaniem 1 (jedno) 

miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

2. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym: 

a) w przypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej 

umowy, polegającej na nienależytym wykonywaniu lub niewykonywaniu przez 

Zleceniobiorcę obowiązków określonych w niniejszej umowie; 

b) w przypadku powierzenia wykonywania zlecenia lub jego części osobie trzeciej bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 11 

 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony 

zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd 

Rejonowy w Przysusze. 



 

  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Zleceniobiorcy. 

 

 

 

       

 

  ZLECENIOBIORCA            ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 


