Białystok, 08.08.2017 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017
Dotyczące: przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi z fizyki w ramach
projektu pn.: „Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”
Zamawiający:
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI
ul. Piastowska 3B/79
15-207 Białystok,
tel. + 48 502 343 228

I. Tryb prowadzonego postępowania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa
w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020.”
II. Sposób upublicznienia oferty:
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:
1. publikację zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego www.alpi.org.pl
2. publikację
zapytania
ofertowego
w
bazie
konkurencyjności
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
3. wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych Wykonawców.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi z fizyki (kod CPV 80000000-4
Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w ramach projektu pn.: „Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego
uczniów/uczennic ZSO w Łomży” o nr RPPD.03.01.02-20-0041/15 realizowanego w okresie
01.01.2017-31.10.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1
Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi z fizyki (6 spotkań w wymiarze
5-6 godzin każde)
1. Zakres usługi dotyczy przygotowania i przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych z elementami
pokazowymi z fizyki, skierowanych do uczniów/uczennic Publicznego Gimnazjum Nr 6 w
Łomży biorących udział w kołach naukowych z fizyki (3 spotkania) oraz uczniów/uczennic I
Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży biorących udział w kołach naukowych z
fizyki (3 spotkania), obejmujących w szczególności:
a) Przygotowanie merytoryczne zajęć laboratoryjnych oraz niezbędnych materiałów
dydaktycznych.
b) Przygotowanie programu zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi.
c) Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi zgodnie z opracowanym
programem
d) Prowadzenie dziennika zajęć i list obecności.
e) Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych skierowanych do uczniów/uczennic Publicznego
„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

Gimnazjum Nr 6 w Łomży biorących udział w kołach naukowych z fizyki, 3 spotkania x 5-6
godzin (koszt obejmuje wynagrodzenie prowadzącego, niezbędny sprzęt, odczynniki oraz
materiały do zajęć).
f) Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych skierowanych do uczniów/uczennic I Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży biorących udział w kołach naukowych z fizyki,
3 spotkania x 5-6 godzin (koszt obejmuje wynagrodzenie prowadzącego, niezbędny sprzęt,
odczynniki oraz materiały do zajęć).
2.
a)
b)
c)

Wymagania, które musi łącznie spełniać prowadzący zajęcia laboratoryjne z fizyki:
posiada wykształcenie wyższe w zakresie fizyki lub nauk przyrodniczych,
pracownik uczelni wyższej,
posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 zajęć/warsztatów laboratoryjnych z
fizyki skierowanych do uczniów/uczennic gimnazjum lub liceum.

IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia
1) termin wykonania zamówienia: 01.09.2017- 31.10.2017 roku
2) miejsce wykonania zamówienia: woj. podlaskie
V. Termin realizacji umowy: 01.09.2017-31.10.2017 roku.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1) Wykonawca składa ofertę na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta
powinna zawierać cenę brutto. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w III pkt. 2.
3) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą kompletną
ofertę tj. złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
zawierającą wymagany zakres informacji, Oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych między Zamawiającym a Wykonawcą na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
do zapytania ofertowego oraz CV.
4) Ocena w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Oferenta.
Z treści złożonych przez Oferenta dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca
spełnił w/w warunki. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt. 1-3
będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
5) Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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6) Z powstępowania wykluczone są osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
7) Warunki zmiany umowy:
a) Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w
przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy lub nastąpi zmiana harmonogramu realizacji
projektu.
b) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich
zakres jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.” pkt. 6.5.2 ppkt. 17.
8) Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
a) Formularz oferty (załącznik nr 1).
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik
nr 2)
c) CV opatrzone odręcznym podpisem.
VII. Informacja o ofertach częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
VIII.
Kryterium wyboru oferty
1) Oferty, które spełnią wszystkie warunki umożliwiające wzięcie udziału w postępowaniu
opisane w punkcie VI wezmą udział w ocenie według następujących kryteriów i ich wag:

Lp.

Kryterium

Waga

Maksymalna liczba punktów

1.

Cena oferty

70%

70 pkt.

2.

Doświadczenie

30%

30 pkt.

Suma

100

2) Sposób oceny:
1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalna ilość punktów, a pozostałym ofertom
zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto
A = ( -------------------------------------------Cena brutto oferty badanej

x 100) x waga kryterium tj. 70 %

gdzie: A - wartość punktowa badanej oferty
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2. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma
maksymalną liczbę punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
liczba punktów zgodnie ze wzorem:
Ilość punktów przyznanych za doświadczenie
B = ( --------------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj. 30%
Maksymalna ilość pkt. możliwa do zdobycia za doświadczenie
gdzie: B– wartość punktowa badanej oferty
Parametr podlegający ocenie:

Lp.

Doświadczenie

Punktacja
10 pkt.

1.

3-6 spotkań

2.

7-10 spotkań

3.

powyżej 10 spotkań

20 pkt.
30 pkt.

Doświadczenie rozumiane jest:
a) doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć laboratoryjnych skierowanych do
uczniów/uczennic gimnazjum lub liceum- w przypadku składania oferty na realizację
zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi.
Doświadczenie oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w CV.
3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych wyżej
obliczona wg wzoru:
O = A + B - ostateczna ocena danej oferty
A - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
B – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium doświadczenie
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca
wymagania zapytania ofertowego.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych lub
zaprosi do negocjacji.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego wykonawcy.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
(Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI) na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, przy czym przez powiązania
„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. CV z opisanym doświadczeniem w danej dziedzinie opatrzone odręcznym podpisem
(CV ma potwierdzać spełnienie obowiązkowych wymagań zawartych w III pkt.2).
3) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
4) Zamawiający ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje
zwarte w ofercie oraz załącznikach do oferty.
5) Jeden wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
6) W ofercie należy wskazać nazwę zajęć i liczbę spotkań w przypadku zajęć laboratoryjnych z
elementami pokazowymi z fizyki, podać cenę jednostkową brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia (cena za 1 spotkanie w ramach zajęć laboratoryjnych z elementami
pokazowymi).
7) Oferta powinna zostać podpisana przez Oferenta.
8) Jeżeli oferta składana będzie przez Wykonawcę w postaci elektronicznej, z uwagi na
konieczność opatrzenia jej niezbędnymi podpisami, musi zostać złożona w postaci
skanu/skanów poszczególnych dokumentów wchodzących w jej skład. Dokumenty powinny
być załączone w formacie PDF.
9) Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
10) W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego)
dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty.
11) Wykonawca powinien podać cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
12) Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN.
13) Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
14) Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającymzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
c) CV opatrzone odręcznym podpisem.
X. Termin związania ofertą
Termin związania oferta wynosi 30 dni od dnia określonego przez Zamawiającego jako termin
składania ofert.
XI. Termin i sposób składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do 23.08.2017 roku do godziny 16.00 w jeden z trzech
możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego (decyduje data i godzina wpływu):
a) pocztą tradycyjną na adres: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI, ul.
Piastowska 3B/79, 15-207 Białystok;
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b) osobiście- w biurze projektu ul. Sienkiewicza 46, Białystok;
c) droga mailową na adres: ania@alpi.org.pl w treści maila proszę wpisać oferta
dotycząca prowadzenia zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi z fizyki w
ramach projektu „Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w
Łomży”;
2) W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1) sposobów o przyjęciu oferty przez
Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty.
3) Oferty przesłane lub dostarczone po terminie określonym w pkt. 1) nie będą rozpatrywane.
XII. Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu Towarzystwo Wspierania Inicjatyw
Społecznych ALPI ul. Sienkiewicza 46, Białystok lub przez kontakt telefoniczny Anna Krasnowska tel.
+48 513 735 209.
XIII.
Termin wyboru oferty
Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone w biurze projektu ul. Sienkiewicza 46, Białystok niezwłocznie po
wyznaczonym terminie składania ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się
ze wszystkimi ofertami, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz spełniać
będą warunki w nim zawarte.

XIV.
Uwagi końcowe
1) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
b) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
c) wszystkie złożone oferty niepodlegające odrzuceniu są wyższe niż kwota
przewidziana na realizację zadania w budżecie projektu.
2) Ze względu na ograniczenia budżetowe projektu, w przypadku gdy kwoty przedstawione w
odpowiedziach na zapytanie ofertowe będą wyższe niż zaplanowane w budżecie
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni
z postępowania.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia. Za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z
ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień.
Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji
zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy. Zamawiający przed odrzuceniem
oferty, zwróci się do Oferenta z zapytaniem o wyjaśnienie przyczyn podanej ceny (rażąco
niskiej ceny).
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania lub unieważnienia postępowania na każdym
etapie.
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Załącznik nr 1 Formularz oferty
………………………………………
(Miejscowość i data)

OFERTA

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
(Imię, nazwisko, adres i tel. kontaktowy)

składam ofertę na przeprowadzenie:

.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Należy wskazać nazwę zajęć oraz liczbę spotkań zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi z fizyki)

w ramach projektu pn.: „Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

za cenę brutto ……………...……………………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………..………………..…………
(Czytelny podpis)
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

………………………………………
(Miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem/nie jestem1 powiązany/a z Zamawiającym
(Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI) kapitałowo lub osobowo, przy czym przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………..………………..…………
(Czytelny podpis)
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Załącznik nr 3 Istotne warunki umowy
UMOWA ZLECENIE nr …/09/KPK-KB/2017
dla osoby zaangażowanej do realizacji projektu „Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego
uczniów/uczennic ZSO w Łomży” o nr RPPD.03.01.02-20-0041/15 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i
kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i
podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych

zawarta w dniu …….. w Białymstoku, pomiędzy

Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z siedzibą w Białymstoku, ul. Piastowska
3B/79, 15-207 Białystok, posługującym się Nr KRS 0000309413, NIP 9661972443, REGON 200235889
reprezentowanym przez:
Piotra Grzegorza Bendiuka – Prezesa Zarządu,
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą
a
Panią/Panem ………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………
PESEL: ……………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

zawarto umowę następującej treści:
§ 1
Zleceniodawca

zleca,

a

Zleceniobiorca

przyjmuje

do

wykonania

czynności

związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi z fizyki (….
spotkania w wymiarze 5-6 godzin każde) skierowanych do uczniów/uczennic Publicznego Gimnazjum
Nr 6 w Łomży oraz/lub uczniów/uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży,
obejmujących w szczególności:
a) Przygotowanie merytoryczne zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi z fizyki oraz
niezbędnych materiałów dydaktycznych.
b) Przygotowanie programu zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi z fizyki.
c) Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi z fizyki zgodnie z
„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

opracowanym programem.
d) Prowadzenie dziennika zajęć i list obecności.
e) Informowanie koordynatora projektu o frekwencji na zajęciach laboratoryjnych z elementami
pokazowymi z fizyki oraz innych sytuacjach mających wpływ na realizację projektu.
f) Przygotowanie kart pracy i rachunków.
g) Dostarczenie do biura projektu, po zakończeniu zajęć, kompletnej i prawidłowo wypełnionej
dokumentacji z zajęć laboratoryjnych z elementami pokazowymi z fizyki tj.: dziennika zajęć,
listy obecności, programu zajęć laboratoryjnych.
h) Podejmowanie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu w zakresie
organizacji i prowadzenia zajęć.
§ 2
Rozpoczęcie czynności wymienionych w § 1 lit. a-h nastąpi 01.09.2017 r., a zakończenie 31.10.2017 r.

§ 3
1. Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 lit. a-h Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić
Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w wysokości ….. złotych (słownie: …….. złotych 00/100)
za każde zrealizowane spotkanie w wymiarze 5-6 godzin każde. Wynagrodzenie brutto za 1
spotkanie, wskazane w ust. 1, obejmuje: wynagrodzenie prowadzącego, niezbędny sprzęt,
odczynniki oraz materiały do zajęć.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie płatne na podstawie rachunku wraz z kartą
pracy wystawioną zgodnie z przepracowaną ilością godzin w danym miesiącu
i zaakceptowaną przez Zleceniodawcę na rachunek bankowy o numerze ………………………….
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni na podstawie przedłożonego rachunku wraz
z kartą pracy i zbiorczym zestawieniem godzin- jeśli dotyczy, Zleceniodawcy nie wcześniej i
pod warunkiem przekazania środków finansowych przez Instytucję Zarządzającą.
4. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

§ 4
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności wymienionych w §1 innym osobom.

§5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę czynności

„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

wymienionych w §1, Zleceniodawca ma prawo do naliczenia kary umownej, pomniejszenia
wynagrodzenia lub wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę czynności
wymienionych w §1 z tytułu opóźnień z winy Zleceniobiorcy, nieprawidłowej realizacji
przedmiotu umowy lub innych przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniodawca
ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości umowy, będącej
iloczynem liczby spotkań do zrealizowania wskazanych w §1 oraz kwoty brutto za 1 spotkanie
wskazanej w §3 ust.1.
3. Naliczenie kary umownej, pomniejszenie wynagrodzenia lub wypowiedzenie umowy, o
którym mowa w ust. 1 nie zwalnia Zleceniobiorcy z naprawienia szkody wynikłej z
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie

jest

następstwem

okoliczności,

za

które

Zleceniobiorca

nie

ponosi

odpowiedzialności
4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.
5. Wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
Zleceniodawca będzie dochodzić na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
6. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§6
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie z zachowaniem dwutygodniowego
okresu wypowiedzenia.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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