
 
 
 

 

DE-WZP.262.10.2017.MG                    Warszawa, 2017.02.22 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ośmiu dzieł to jest ośmiu zestawień 
standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze 
oświaty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego - Wzór umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia: 
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zestawień w terminach określonych 
w Harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do Wzoru umowy, pod rygorem 
naliczenia kar, o których mowa w § 7 umowy. 

3. Miejsce realizacji zamówienia: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4. Warunki płatności:  
zgodnie z § 4 Wzoru umowy (Załącznik nr 2) 

5. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2017 r. do 
godziny 10.00 w wersji elektronicznej na e-mail: malgorzata.gromek@men.gov.pl  
Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 

6. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 
Cena brutto oferty – 40 % 
Doświadczenie – 60% 
 

1 Cena brutto oferty 40 pkt 
2 Doświadczenie 60 pkt 

liczone w następujący sposób:                                                                       Max: 
a) doświadczenie w przygotowaniu Zestawień standardów i cen 

rynkowych (liczone jako liczba przygotowanych zestawień):   
20 pkt 

5 pkt. 1 zestawienie 
10 pkt. 2 zestawienia 
20 pkt. 3 i więcej zestawień 

b)  doświadczenie osób realizujących zamówienie w zakresie 
realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS (liczone 
jako liczba napisanych/zrealizowanych projektów 
współfinansowanych ze środków EFS w ciągu ostatnich 3 lat od 
daty ogłoszenia Zapytania ofertowego): 

20 pkt 

5 pkt. 1-3 projektów 
10 pkt. 4-6 projektów 
20 pkt. 7 i więcej  projektów 

c) doświadczenie osób realizujących zamówienie w zakresie sektora 
oświaty: 

20 pkt 

10 pkt. doświadczenie zawodowe w zakresie oceny projektów finansowanych ze 
środków publicznych w sektorze edukacji  (dot. PO KL oraz PO WER) – 
minimum ocena 10 wniosków o dofinansowanie   



 

 
 

10 pkt. Doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa eksperckiego 
w obszarze/sektorze edukacji dot. PO KL oraz PO WER (minimum 3 
publikacje lub 3 ekspertyzy) 

 
a) dla kryterium „Cena brutto oferty” punkty zostaną przyznane wg wzoru:  

C= Cn / Co x 100 pkt x 40 % 
gdzie: 
C = przyznane punkty za kryterium „ocena brutto oferty” 
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 
Co = cena oferty ocenianej  
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 

 
b) dla kryterium „Doświadczenie” punkty zostaną przyznane wg następujących 

zasad: 
 
D = Da + Db + Dc 
gdzie: 
D = przyznane punkty za kryterium „doświadczenie”  
Da = punkty za doświadczenie z pkt. a w badanej ofercie   
Db = punkty za doświadczenie z pkt. b w badanej ofercie   
Dc = punkty za doświadczenie z pkt. c w badanej ofercie   
 
1) W kryterium „Doświadczenie” ocenie podlegać będzie doświadczenie każdej osoby 

wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji usługi. 
2) W przypadku realizacji zamówienia przez więcej niż jedną osobę, osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia zostaną potraktowane jako zespół.  
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje kilka osób, ich doświadczenie zostanie 
zsumowane a następnie suma zostanie podzielona przez liczbę członków zespołu. 
Przykładowo jeżeli zostaną wyznaczone 4 osoby, to punkty w ramach 
doświadczenia każdej osoby zostaną zsumowane, a następnie suma zostanie 
podzielona przez 4. W ten sposób wyliczona zostanie punktacja Wykonawcy 
w kryterium „Doświadczenie”. 

3) Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie 
Zamawiającego, w celu potwierdzenia wykazanego w ofercie doświadczenia osób 
wyznaczonych do realizacji usługi, przekaże w  terminie 1 dnia roboczego od dnia 
przekazania wezwania przez Zamawiającego, dowody potwierdzające wykazane 
w ofercie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji usługi. 
Dowodami potwierdzającymi wykazane w ofercie doświadczenie są: 

a) protokół odbioru podpisany przez podmiot, na rzecz którego usługa została 
wykonana, 

b) referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługa została wykonana, 

c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których 
mowa w pkt a i b. Jeśli Wykonawca składa inne dokumenty, zobowiązany 
jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których 
mowa w pkt a i b. 

Przedstawione dokumenty muszą w sposób jednoznaczny potwierdzać wykazane 
doświadczenie. 
 
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

 
Liczba punktów, jaką może otrzymać Wykonawca stanowi sumę punktów w kryteriach: 
„Cena brutto oferty” oraz „Doświadczenie” wg wzoru: 
L=C+D 
gdzie 
L= liczba punktów przyznanych ofercie 
C = liczba przyznanych punktów w kryterium „Cena brutto oferty” 



 

 
 

D = liczba przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie” 
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

 
7. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania aspektów społecznych przy 
realizacji zamówienia. W szczególności, wykonawca zobowiązuje się, że przynajmniej 
jedna osoba zatrudniona do realizacji zamówienia, niezależnie od tego, czy zatrudniona 
przez niego bezpośrednio, czy też przez jego podwykonawcę, będzie zatrudniona: 
na podstawie umowy o pracę  
lub 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, podczas gdy jednocześnie będzie należała do 
jednej z dwóch kategorii osób: 
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 
podstawie umowy o pracę (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 
- osób bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001, 
z późn. zm.). 
W przypadku osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą, realizującą 
przedmiot zamówienia osobiście, bez angażowania do tego innych osób, obowiązek 
spełnienia aspektów społecznych nie ma zastosowania.   
 

8. Oferta musi zawierać: 
wypełniony Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem w zakresie realizacji 
aspektów społecznych – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  
 

10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,  
nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również 
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 
ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem w zakresie realizacji aspektów społecznych, 
2. Wzór umowy wraz załącznikami, tj. Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Harmonogramem  

i Protokołem odbioru. 

 



 
 
 

 

Załącznik nr 1 
 do Zapytania ofertowego 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP .................................................... REGON ......................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu: ............................................. 

Numer faksu: …………................................... 

e-mail:  ...................................................................................................................................... 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie ośmiu zestawień standardów i cen 

rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty – 

zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.10.2017.MG, oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy, za cenę brutto: 

1. 
1 zestawienie  

określone w Harmonogramie stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Wzoru umowy 

 

……………………zł brutto 

2. 

8 zestawień 
określonych w Harmonogramie 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Wzoru 
umowy 

 
 

…………………… zł brutto 
 

 
UWAGA 
Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: 

a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół, 

b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę. 

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi 
być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. 

Do oferty załączam informację dotycząca doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji 
ośmiu zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach 
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
w obszarze oświaty: 



 

 
 

 

Lp. 
* 

Imię 
i Nazwisko 

Doświadczenie 
w przygotowaniu 

zestawień 
standardów i cen 

rynkowych 
(proszę podać 

liczbę 
przygotowanych 

zestawień ich 
tytuły oraz nazwę 

podmiotu, na 
rzecz którego 

zostały wykonane) 

Doświadczenie 
w zakresie realizacji 

projektów 
współfinansowanych ze 
środków EFS (proszę 

podać ilość 
napisanych/zrealizowany

ch projektów 
współfinansowanych ze 
środków EFS w ciągu 
ostatnich 3 lat od daty 
ogłoszenia Zapytania 
ofertowego, ich tytuły 

oraz nazwę podmiotu, na 
rzecz którego zostały 

wykonane) 

Doświadczenie 
zawodowe 

w zakresie oceny 
projektów 

finansowanych ze 
środków 

publicznych 
w sektorze 

edukacji (dot. 
POKL oraz PO 
WER) – proszę 

podać tytuły 
minimum 10 
wniosków 

podlegających 
ocena 

o dofinansowanie 
oraz nazwę 

podmiotu, na 
rzecz którego 

zostały wykonane 

Doświadczenie 
zawodowe 
w zakresie 
doradztwa 

eksperckiego  
w obszarze/sek
torze edukacji 
dot. PO KL – 
proszę podać 

tytuły minimum 
3 publikacji lub 

3 ekspertyz 
wraz z tytułami 

oraz nazwę 
podmiotu, na 
rzecz którego 

zostały 
wykonane 

1. ……………
…………… 

� Tak 

Tytuł, liczba 
przygotowanych 
zestawień oraz 
nazwa podmiotu, na 
rzecz którego 
zostały wykonane: 

1.……………………
2.……………………
3.……………………
……………………… 

� Nie 

� Tak 

Tytuł, liczba 
przygotowanych zestawień 
oraz nazwa podmiotu na 
rzecz którego zostały 
wykonane: 

1.………………………….…
2.………………………….…
3.………………………….…
4…………………..…………
5.…………………….………
6…………………………..…
7…………………………..…
………………………….….. 

� Nie 

� Tak 

Tytuł ocenionych 
projektów oraz 
nazwa podmiotu, na 
rzecz którego 
zostały wykonane : 

1.……………………
2.……………………
3.……………………
4……………………
5……………………
6……………………
7……………………
8……………………
9……………………
10…………...………
……………………… 

� Nie 

� Tak 

Tytuły 
publikacji/eksper
tyz oraz nazwa 
podmiotu, na 
rzecz którego 
zostały 
wykonane : 

1.…………….…
2.……….………
3.………………
………………… 

� Nie 

* liczbę wierszy można modyfikować dodając wiersze w celu wpisania kolejnych osób 
 
 
Oświadczam, że prowadzę indywidualną działalność gospodarczą i będę osobiście 
realizować przedmiot zamówienia, bez angażowania do tego celu innych osób, w związku 
z tym nie podlegam obowiązkowi wypełnienia aspektów społecznych. 
(Proszę podpisać tylko w przypadku, jeśli powyższe oświadczenie dotyczy Państwa oferty) 
 

………………………………             ……………………………………...…………………………………… 
                 (miejscowość i data)                                                           (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy. 
 

 

 

 

………………………………             ……………………………………...…………………………………… 
                 (miejscowość i data)                                                           (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 



 

 
 

 
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

 
Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych 

 
Oświadczam, że przynajmniej jedna osoba spośród osób skierowanych do realizacji usługi 
polegającej na sporządzeniu ośmiu zestawień standardów i cen rynkowych wybranych 
wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty, nr DE-WZP.262.10.2017.MG, 
spełnia wymogi w zakresie realizacji aspektów społecznych.  
W przypadku osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą, realizującą 
przedmiot zamówienia osobiście, bez angażowania do tego innych osób, obowiązek 
spełnienia aspektów społecznych nie ma zastosowania.   
Do realizacji zamówienia zostaną skierowane (dotyczy także podwykonawcy) następujące 
osoby: 
 
 

Liczba osób 
realizujących 
zamówienie 

Zakres wykonywanych czynności 
Sposób wypełniania aspektów 

społecznych* 

1 2 3 

1.   

2.   

..   

 

* Należy podać, czy osoba skierowana do wykonywania wskazanych w kolumnie  
3 czynności będzie świadczyła je na podstawie umowy o pracę lub czy należy do kategorii 
osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych. 
 
Uwaga! W przypadku zmiany osób lub osoby wykonującej czynności w stosunku  
do ww. tabeli Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu 
zamawiającemu, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nią czynności i sposobu 
wypełniania aspektów społecznych. Zmiana taka jest możliwa tylko w wypadku, gdy osoba 
zastępująca będzie wypełniała którykolwiek z wymaganych aspektów społecznych. 
 
 
 
 
 
 

………………………………             …….………………………..………………………    
(miejscowość i data)                                (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela   

Wykonawcy) 
 
 



 
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego  

Wzór umowy 
 

 
UMOWA Nr MEN/2017/DFS/……. 

     

zawarta w Warszawie w dniu ……………….. r., w wyniku przeprowadzonego zapytania 

ofertowego nr ………………. na postawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) 

 

pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy 

al. J. Ch. Szucha 25, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

Pan Marek Lewiński, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej  

 

a  

………………………………… z siedzibą w ………………….., ul. …………………………, 

NIP……………, KRS ............................., REGON……………………., reprezentowanym przez 

………………………. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia łącznie ośmiu dzieł to 

jest ośmiu Zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych 

w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój w obszarze oświaty (zwanych w dalszej części umowy „Zestawieniami” ), które będą 

stanowiły podstawę do oceny prawidłowości konstruowania budżetów projektów 

weryfikowanych przez Instytucję Pośredniczącą MEN zgodnie ze Szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 
1. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu jej zawarcia. 

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania aspektów społecznych przy 

realizacji zamówienia (opisanego w § 1). W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się, że 

przynajmniej jedna osoba zatrudniona do realizacji zamówienia, niezależnie od tego, czy 

zatrudniona przez niego bezpośrednio, czy też przez jego podwykonawcę, będzie 

zatrudniona: 

a) na podstawie umowy o pracę albo 

b) na podstawie umowy cywilnoprawnej, podczas gdy  jednocześnie będzie należała do 

jednej z dwóch kategorii osób: 

− osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 



 
 

2 

 

niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721 ze zm.), 

− osób bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 

poz.1001). 

3. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudniania ww. osoby na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie udokumentuje fakt uczestniczenia w realizacji 

zamówienia osób/osoby, o których mowa w ust. 2 i przedłoży do wglądu odpowiednio 

zanonimizowane kopie dokumentów, o które zawnioskuje Zamawiający.  

4. W przypadku osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą, realizującą 

przedmiot zamówienia  osobiście, bez angażowania do tego innych osób, obowiązek 

wypełnienia aspektów społecznych nie ma zastosowania.   

 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia Zestawień, o których mowa w § 1 umowy 

zgodnie ze wszystkimi postanowieniami wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zestawień w wersji zaakceptowanej przez 

Zamawiającego w terminach określonych w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do 

umowy, pod rygorem naliczenia kar, o których mowa w § 7 umowy.  

3. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedstawionych Zestawień 

Wykonawca zobowiązuje się postępować zgodnie z procedurą wskazaną w ust. III 

załącznika nr 1 do umowy. 

4. Odbiór każdego z Zestawień nastąpi na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do umowy. 

5. Strony wyznaczają osoby koordynujące odpowiedzialne za wymianę informacji na temat 

realizacji umowy: 

a) ze strony Zamawiającego: Anita Pachucka, tel. 22 34 74 256,  

e-mail: Anita.Pachucka@men.gov.pl; 

b) ze strony Wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 4 

1. Za wykonanie wszystkich Zestawień i przeniesienie autorskich praw majątkowych 

wskazanych w § 5 umowy, Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy całkowite 

wynagrodzenie w wysokości …………………….. zł (słownie: 

……………………………………) brutto płatne w równych częściach, tj. po ………..zł 

(słownie:……………….) po odebraniu poszczególnych Zestawień w terminach 

i w wysokościach określonych w Harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia (w tym częściowego) będzie podpisany każdorazowo 

przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru dzieła, potwierdzający terminowe 

i prawidłowe wykonanie każdego Zestawienia. 

3. Zapłata wynagrodzenia częściowego opisanego w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty doręczenia 
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Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i w pełni odzwierciedlającej stan faktyczny faktury 

VAT/rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku. 

4. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia przez bank rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie płatniczych roszczeń Zamawiającego bez 

jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie. 

6. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 
§ 5 

1. Do wyników prac stanowiących utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.), 

powstałych w związku z wykonywaniem umowy, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 4 – przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych 

utworów oraz udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie wszelkich praw zależnych do 

ww. utworów. 

2. Przeniesienie praw i udzielenie zgody, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje z dniem 

podpisania protokołu odbioru Zestawienia wskazanego w § 3 ust. 4 bez zastrzeżeń, bez 

ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól 

eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami 

cyfrowymi, elektronicznymi, poligraficznymi, 

b) wprowadzenie do obrotu i dystrybucji, 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i wykorzystanie w Internecie, 

d) wykorzystywanie opracowań w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

3. Z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac, w tym utwory, o których mowa  

w ust. 1, zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując postanowienia umowy nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac określonych w stanie 

wolnym od wszelkich obciążeń. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

Zestawień, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 

z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku 

z wykonywaniem umowy. 

 

§ 6 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Zestawień innej osobie fizycznej bądź prawnej 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić bez 

zachowania terminu wypowiedzenia. Postanowienia § 7 znajdują w takim przypadku 

odpowiednie zastosowanie. 

 
§ 7 
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1. W przypadku niewykonania umowy w terminach określonych w Harmonogramie, 

Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 5 % kwoty 

częściowej ustalonej w § 4 ust. 1, tj. ………………..…... zł (słownie: ……………….. złote), 

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu pojedynczego Zestawienia. 

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu pojedynczego Zestawienia przekraczającego 5 dni 

kalendarzowych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, z zachowaniem prawa do kary umownej w wysokości 

5% całkowitego wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1, tj. …….. zł (słownie: 

…………………….. złote). 

3. W przypadku nienależytego wykonania umowy w inny sposób niż określony w ust. 1 i 2, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1, tj. …………... zł (słownie: ………………….. złote). 

4. W przypadku szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o umowę cywilnoprawną 

(jednocześnie należącą do jednej z wymienionych kategorii osób) osoby wykonującej 

czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień, w którym Wykonawca 

pozostaje w zwłoce w realizacji tego zobowiązania na podstawie warunków określonych 

w § 2. 

6. Kary umowne podlegają sumowaniu i mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co wyraża on niniejszym zgodę. 

 
§ 8 

Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje do wykonania Zestawień i zobowiązuje 

się wykonać je z najwyższą starannością. 

 

§ 9 
Wykonawca oświadcza, że nie świadczy i nie będzie świadczyć żadnych usług w zakresie 

dotyczącym projektów, dla których Wykonawca sporządzi Zestawienia, w tym usług z zakresu 

doradztwa na rzecz podmiotów realizujących oświatowe projekty unijne nadzorowane 

bezpośrednio przez Zamawiającego, ani nie uczestniczy i nie będzie uczestniczyć w pracach 

przygotowania lub realizacji projektów lub jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej 

realizowanych przez beneficjentów i składanych do Instytucji Pośredniczącej MEN w celu 

uzyskania lub rozliczenia dofinansowania w zakresie dotyczącym projektów, dla których 

Wykonawca sporządzi Zestawienia. Naruszenie niniejszego zapisu umowy skutkować będzie 

możliwością wypowiedzenia jej warunków przez Zamawiającego bez wyznaczania terminu 

wypowiedzenia lub naliczeniem kary umownej zgodnie z § 7 ust. 3 umowy.  

 
§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
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Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 13 
Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed 

sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w dwóch dla 

Zamawiającego i w jednym dla Wykonawcy. 

 

§ 15 
Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania 

oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej, 

a umocowanie to nie wygasło w dniu podpisania umowy. 

 

 

 

 

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

   ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 
 
 

 

Załączniki do umowy: 

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, 

2. Załącznik nr 2 – Harmonogram, 

3. Załącznik nr 3 – Protokół odbioru. 

 

 

 

 

Umowa finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową: 

Dział 801 rozdział  80195 § 4308 –  ………….. zł, 4309 –  …………… zł 

nr działania w zakresie budżetu zadaniowego 17.2.1.5.2 

kod projektu PW-600-07-000-00 
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Załącznik nr 1 do Wzoru umowy  
 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 

Przygotowanie ośmiu dzieł to jest ośmiu Zestawień standardów i cen rynkowych wybranych 

wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty (zwanych dalej 
„Zestawieniami”) stanowiących podstawę do oceny prawidłowości konstruowania budżetów 

projektów weryfikowanych przez Instytucję Pośredniczącą MEN (IP MEN) zostanie wykonanie 

zgodnie z poniższymi założeniami  

 
I. Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Zestawień, w tym:  

1. dla 1 projektu pozakonkursowego wdrożeniowego „Przygotowanie  trenerów do realizacji 

szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, termin: lipiec 2017, kwota 

1 200 000,00 zł (fiszka projektowa w załączeniu);  

2. dla 7 projektów konkursowych (fiszki projektowe w załączeniu). 

 
Nazwa projektu 
Numer i nazwa 
Priorytetu 
Działania/Poddziałania 
 

 

 
Planowany 
termin 
rozpoczęcia 
naborów 
 

 
Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

 
Orientacyjna kwota 
przeznaczona na dofinansowanie 
projektów 
w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego 
w złotówkach 

 
Szkolenie i doradztwo dla kadry 
kierowniczej systemu oświaty 
(w tym kadry JST) pod kątem 
kształtowania umiejętności 
przywódczych potrzebnych w 
procesie rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów 
niezbędnych do poruszania się 
na rynku pracy (Przywództwo - 
dyrektorzy) 
 
Działanie 2.10 Wysoka jakość 

systemu oświaty 

 

Lipiec 2017 r. 

 

Szkolenie i doradztwo dla kadry 

kierowniczej systemu oświaty 

(w tym kadry JST) pod kątem 

kształtowania umiejętności 

przywódczych potrzebnych 

w procesie rozwijania 

kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych do poruszania się 

na rynku pracy (ICT, 

matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych 

postaw uczniów (kreatywności, 

innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz metod 

zindywidualizowanego podejścia 

do ucznia. 

 

67 546 700,00 zł 

 

Szkolenie i doradztwo dla kadry 
kierowniczej systemu oświaty 

 

Maj 2017 r. 

 

Szkolenie i doradztwo dla kadry 

kierowniczej systemu oświaty 

 

23 458 400,00 zł 
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(w tym kadry JST) pod kątem 
kształtowania umiejętności 
przywódczych potrzebnych 
w procesie rozwijania 
kompetencji kluczowych 
uczniów niezbędnych do 
poruszania się na rynku pracy 
(JST)  
 
Działanie 2.10 Wysoka jakość 

systemu oświaty 

(w tym kadry JST) pod kątem 

kształtowania umiejętności 

przywódczych potrzebnych 

w procesie rozwijania 

kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych do poruszania się 

na rynku pracy (ICT, 

matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych 

postaw uczniów (kreatywności, 

innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz metod 

zindywidualizowanego podejścia 

do ucznia. 

 

Szkolenie i doradztwo dla kadry 
kierowniczej systemu oświaty 
(w tym kadry JST) pod kątem 
kształtowania umiejętności 
przywódczych potrzebnych w 
procesie rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów 
niezbędnych do poruszania się 
na rynku pracy (Przywództwo - 
Kuratoria Oświaty)  
 
Działanie 2.10 Wysoka jakość 

systemu oświaty 

 

Maj 2017 r. 

 

Szkolenie i doradztwo dla kadry 

kierowniczej systemu oświaty 

(w tym kadry JST) pod kątem 

kształtowania umiejętności 

przywódczych potrzebnych 

w procesie rozwijania 

kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych do poruszania się 

na rynku pracy (ICT, 

matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych 

postaw uczniów (kreatywności, 

innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz metod 

zindywidualizowanego podejścia 

do ucznia. 

 

2 392 107,00 zł 

 

Przygotowanie i udostępnienie 
multimedialnych zasobów 
wspierających proces 
doradztwa dla wszystkich grup 
wiekowych  
 
Działanie 2.14 Rozwój 

narzędzi dla uczenia się przez 

cale życie 

 

Lipiec 2017 r. 

Przygotowanie i udostępnienie 

multimedialnych zasobów 

wspierających proces doradztwa 

dla wszystkich grup wiekowych 

(danych o zawodach 

i kwalifikacjach, filmów 

zawodoznawczych, statystyk 

dotyczących uczniów 

i absolwentów, narzędzi 

i materiałów wzbogacających 

warsztat pracy doradców 

zawodowych oraz zasobów 

możliwych do wykorzystania 

bezpośrednio przez uczniów, ich 

rodziców i innych dorosłych 

użytkowników systemu). 

 

15 295 000,00 zł 

 
Tworzenie i 
upowszechnianie e-
zasobów do kształcenia 
zawodowego 
 

 

Marzec 2017 r. 

 

Tworzenie i upowszechnianie e-

zasobów do kształcenia 

zawodowego 

 

2 500 000,00 zł 
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W tym celu należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Szczegółową analizę wydatków, które ponoszone będą w ramach projektów 

oświatowych PO WER (Działania 2.10, 2.13, 2.14 i 2.15) na podstawie zapisów fiszek 

Działanie 2.15 Kształcenie i 

szkolenie zawodowe 

dostosowane do potrzeb 

zmieniającej się gospodarki 

 

Przygotowanie rozwiązań 
w zakresie angażowania 
pracodawców w organizację 
praktycznej nauki zawodu: 
a) opracowanie ram jakości 
staży i praktyk dla uczniów 
realizujących kształcenie 
praktyczne 
w przedsiębiorstwach, 
z uwzględnieniem 
europejskich ram staży 
zawodowych 
b) opracowanie 
modelowych programów 
praktycznej nauki zawodu 
dla zawodów na poziomie 
kwalifikacji technika 
 
Działanie 2.15 Kształcenie 

i szkolenie zawodowe 

dostosowane do potrzeb 

zmieniającej się gospodarki 

 

Listopad 2017 r. 

Przygotowanie rozwiązań 

w zakresie angażowania 

pracodawców w organizację 

praktycznej nauki zawodu, 

w tym: 

a) opracowanie ram jakości 

staży i praktyk dla uczniów 

realizujących kształcenie 

praktyczne 

w przedsiębiorstwach, 

z uwzględnieniem europejskich 

ram staży zawodowych 

b) opracowanie modelowych 

programów praktycznej nauki 

zawodu dla zawodów na 

poziomie kwalifikacji technika 

c) wypracowanie modelu zachęt 

dla pracodawców angażujących 

się w proces kształcenia 

zawodowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształcenia 

praktycznego 

d) ewaluacja wypracowanych 

rozwiązań w zakresie 

praktycznej nauki zawodu 

 

20 900 000,00 zł 

 
Szkolenia metodyczne dla 
pracodawców 
uczestniczących w procesie 
przygotowania 
i przeprowadzenia egzaminów  
 
Działanie 2.15 Kształcenie i 

szkolenie zawodowe 

dostosowane do potrzeb 

zmieniającej się gospodarki 

 

Luty 2017 r.  

Doskonalenie systemu 

egzaminów zawodowych we 

współpracy z pracodawcami, 

w tym: 

a) przygotowanie zadań 

egzaminacyjnych do nowych i 

zmodernizowanych zawodów 

szkolnictwa zawodowego, 

zgodnie z wytycznymi 

pracodawców) szkolenia 

metodyczne dla pracodawców 

uczestniczących w procesie 

przygotowania 

i przeprowadzenia egzaminów 

 

 

 

 

 

 

10 498 000,00 zł 
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wymienionych w pkt. 1 i 2 powyżej stanowiących załączniki nr 1-8 do Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty te zawierają informacje na temat danego 

konkursu/projektu pozakonkursowego wskazujące zakres przewidywanych do realizacji 

działań oraz rezultatów, jakie projekty mają przynieść w danym obszarze; 

b) Sporządzenie zestawienia wydatków, jakie mogą być poniesione podczas realizacji ww. 

projektów (np. godzina pracy eksperta w danym zakresie, nakręcenie 4-minutowego 

filmu, zakupy materiałów dydaktycznych, itp.) wraz z opisem standardów, jakie powinny 

spełniać, by mogły być rozliczone w ramach danego projektu; 

c) Porównanie sporządzonego powyżej Zestawienia z opracowanym przez Ministerstwo 

Rozwoju zaleceniami Instytucji Zarządzającej do opracowania zestawienia standardu 

i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER, stanowiącymi załącznik nr 9 

do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;  

d) Po sporządzeniu wykazu działań realizowanych w danym projekcie i ujęciu ich 

w Zestawieniu, należy oszacować ich wartość poprzez zebranie ofert od potencjalnych 

wykonawców przedmiotowych usług lub dostaw. Szacowanie wartości danego kosztu 

powinno odbywać się na podstawie średniej z zestawienia min. 10 ofert potencjalnych 

wykonawców. Rozeznania rynku należy dokonać poprzez zebranie min. 10 ofert 

potencjalnych wykonawców usługi czy dostawy. W przypadku gdy na rynku nie istnieje 

więcej niż 10 potencjalnych wykonawców usługi, wartość należy oszacować na 

podstawie mniejszej liczby ofert oraz udowodnić, że na rynku nie ma większej liczby 

wykonawców danej usługi. Po zestawieniu zebranych ofert należy dokonać analizy 

wskazanych przez potencjalnych wykonawców cen usług czy dostaw, w szczególności  

w kontekście ewentualnego zawyżania/zaniżania ich wartości i w takich przypadkach 

uzyskać od oferentów wyjaśnienia dot. ceny zawartej w ofercie mającej znamiona rażąco 

niskiej lub wysokiej ceny. W przypadku, gdy nie jest możliwe sporządzenie oszacowania 

wartości danej usługi czy dostawy, wymagane jest także udokumentowane uzasadnienie 

wskazujące na brak możliwości szacowania danej usługi na rynku. Brak możliwości 

oszacowania wartości danej usługi czy dostawy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

określenia standardu dla danej kategorii wydatku, tj. określenia jakie są warunki 

kwalifikowania danego wydatku w projekcie. Określając warunki kwalifikowalności 

wydatku należy szczegółowo określić standard danego wydatku. Przede wszystkim 

powinny być to warunki jakościowe, np. trener prowadzący szkolenia powinien mieć co 

najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie umożliwiające mu 

przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia. 

 

II. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy typów wydatków, jakie będą występować w ramach ww. 

konkursów oraz projektów pozakonkursowych (wskazanych w ust. I), Wykonawca zobowiązany 

będzie do sporządzenia Zestawień, zgodnie ze wzorem Zestawienia stanowiącym załącznik nr 

10 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, odnoszącym się do następujących kwestii: 

1) wskazanie nazwy towaru czy usługi, która była przedmiotem analizy Wykonawcy  

w ramach grup projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER, 
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2) określenie standardu danego towaru czy usługi, tj. określenie jakie są warunki 

kwalifikowania danego wydatku w projekcie, 

3) wskazanie maksymalnej ceny rynkowej, na podstawie udokumentowanego rozeznania 

rynku (określonego w punkcie I zapytania ofertowego), podane kwoty powinny być 

kwotami brutto, 

4) wskazanie ewentualnych uwag czy zaleceń w ramach danej pozycji w Zestawieniu. 

 

III. Sposób realizacji przedmiotu umowy 
 

1. Wykonawca, w terminach wskazanych w Harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do 

umowy, przeprowadzi określone w ust. I czynności, sporządzi na ich podstawie Zestawienia 

oraz przekaże Zamawiającemu, lub też przekaże udokumentowaną (wraz z uzasadnieniem) 

informację, że w danym obszarze nie było możliwe oszacowanie wartości danej usługi. 

2. W dniu podpisania umowy Zamawiający i Wykonawca odbędą wspólne spotkanie robocze 

w celu szczegółowego omówienia sposobu sporządzenia Zestawień.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści 

ww. Zestawień w następujących terminach: 

a) 1 dzień roboczy od dnia ich otrzymania w przypadku zestawień nr 1 i 2, wskazanych 

w Harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 

b) 2 dni robocze od dnia ich otrzymania w przypadku zestawień nr 3-8, wskazanych 

w Harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

4. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu poprawione dokumenty w następujących terminach: 

a) 1 dzień roboczy od otrzymania zastrzeżeń i uwag w przypadku zestawień nr 1 i 2, 

wskazanych w Harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 

b) 2 dni robocze od otrzymania zastrzeżeń i uwag w przypadku zestawień nr 3-8, 

wskazanych w Harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

5. Zamawiający w ciągu: 

a) 1 dnia roboczego w przypadku zestawień nr 1 i 2, wskazanych w Harmonogramie, 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy zaakceptuje poprawione dokumenty, 

c) 2 dni roboczych w przypadku zestawień nr 3-8, wskazanych w Harmonogramie, 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy zaakceptuje poprawione dokumenty.  

6. W przypadku dalszych uwag i zastrzeżeń zostanie przeprowadzona ponownie procedura 

zgodnie z ust. 3-5 powyżej. 

7. Każde z wykonanych dzieł to jest ostateczna wersja Zestawienia standardów i cen 

rynkowych, uwzględniające ewentualne uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego, o których 

mowa w ust. 3, musi zostać przekazane Zamawiającemu w terminach wskazanych 

w Harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 
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8. Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania i przekazania do Zamawiającego 

szacowania ceny rynkowej do każdej pozycji znajdującej się w przygotowanym przez niego 

zestawieniu albo udokumentowanej i uzasadnionej informacji, że w danym obszarze nie było 

możliwe oszacowanie wartości danej usługi. W szczególności Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu następujące dokumenty: zapytania ofertowe podpisane przez Wykonawcę, 

potwierdzenia wysłania zapytań do potencjalnych wykonawców usług, oferty uzyskane od co 

najmniej 10 potencjalnych wykonawców wraz z kalkulacją ceny oraz pisemnym 

oświadczeniem, iż potencjalny wykonawca posiada niezbędny potencjał wymagany do 

zrealizowania wskazanej usługi podpisanym przez potencjalnego wykonawcę. Za dokument 

podpisany przez Wykonawcę lub potencjalnych wykonawców Zamawiający uznaje oryginał 

pisma zawierający podpis i pieczątkę upoważnionej osoby lub skan takiego oryginału. 

Powyższego dokumentu nie będzie stanowiła w szczególności korespondencja 

elektroniczna nieopatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

 

IV. Zakres merytoryczny i forma Zestawień: 
 

1.  Wykonawca sporządzi ww. Zestawienia na podstawie przeprowadzonych działań.  

2. Zestawienia powinny zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 

do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,  a także zawierać następujące dane: 

1) Nazwę, adres siedziby, NIP, REGON, KRS podmiotu przygotowującego zestawienie 

(jeżeli dotyczy); 
2) Imię i nazwisko autora zestawienia; 
3) Podpis Wykonawcy przygotowującego zestawienie; 
4) Miejsce i datę sporządzenia zestawienia. 

3. Do każdego z Zestawień Wykonawca zobowiązuje się dołączyć sporządzone w Excelu 

(format .xlsx lub. xls) porównanie wszystkich ofert każdego z elementów cennika wraz 

z podaniem wartości każdej z ofert oraz średniej ceny danego elementu cennika, a także 

dołączyć do przekazywanych Zamawiającemu oryginałów końcowego zestawienia 

dokumentów potwierdzonych podpisem Wykonawcy dot. zbierania ofert/rozeznania rynku.   

4. Zaakceptowane końcowe zestawienia powstałe w wyniku realizacji umowy  

z Wykonawcą powinny być przekazane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy 

w formie pisemnej, w języku polskim, z podpisami autora/autorów ze strony Wykonawcy oraz 

osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej na adres 

anita.pachucka@men.gov.pl wraz z dokumentacją potwierdzającą dokonanie rozeznania 

rynku (opisaną w ust. I-III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) lub też – 

w przypadku braku możliwości dokonania szacunku danej usługi – udokumentowanym 

uzasadnieniem w tym zakresie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie 

realizacji zadań zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną umową. 

 
Załączniki: 
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1. Fiszka projektu pozakonkursowego wdrożeniowego Przygotowanie  trenerów do 

realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

2. Fiszka projektu Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym 

kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie 

rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 

pracy (Przywództwo - dyrektorzy), 

3. Fiszka projektu Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym 

kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie 

rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 

pracy (JST) , 

4. Fiszka projektu Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym 

kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie 

rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 

pracy (Przywództwo - Kuratoria Oświaty), 

5. Fiszka projektu Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających 

proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych, 

6. Fiszka projektu Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów do kształcenia zawodowego, 

7. Fiszka projektu Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców 

w organizację praktycznej nauki zawodu: 

 a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie 

praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży 

zawodowych 

 b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów 

na poziomie kwalifikacji technika, 

8. Fiszka projektu Szkolenia metodyczne dla pracodawców uczestniczących w procesie 

przygotowania i przeprowadzenia egzaminów, 

9. Zalecenia Instytucji Zarządzającej do opracowania zestawienia standardu i cen 

rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER zestawienie standardu i cen 

rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER, 

10. Wzór Zestawienia. 
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Załącznik nr 2 do Wzoru umowy 
 

Harmonogram 
 

Dzieła, o których mowa w § 1 umowy powinny zostać wykonane w terminach wskazanych 

w niniejszym harmonogramie. Za wykonanie poszczególnych Zestawień Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenia w wysokości określonej w niniejszym Harmonogramie.  

 

 

Nazwa projektu dla którego przygotowane 
zostaną zestawienia standardów i cen 

rynkowych zgodnie z postanowieniami umowy 
Termin przekazania dzieła 

1. Szkolenia metodyczne dla pracodawców uczestniczących 

 w procesie przygotowania i przeprowadzenia egzaminów  
do 10.03.2017 r. 

2. Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów do kształcenia 

zawodowego 
do 10.03.2017 r. 

3. Przygotowanie  trenerów do realizacji szkoleń z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego 
do 31.03.2017 r. 

4. Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty 

(w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności 

przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji 

kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 

pracy (JST) 

do 14.04.2017 r. 

5. Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty 

(w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności 

przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji 

kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 

pracy (Przywództwo - Kuratoria Oświaty)  

do 14.04.2017 r. 

6. Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty 

(w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności 

przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji 

kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 

pracy (Przywództwo - dyrektorzy) 

do 16.06.2017 r. 

7. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów 

wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych  
do 16.06.2017 r. 

8. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania 

pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu: 

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów 

realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach,  

z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych 

b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki 

zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika 

do 13.10.2017 r. 
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Załącznik nr 3 do Wzoru umowy 

 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU  

 

 

dot. Umowy …..………..…. 
 
Zamawiający:                                          Wykonawca: 
Minister Edukacji Narodowej      …………………………. 

 

 

1. Protokół sporządzono w dniu ………………… . 

2. Protokół dotyczy odbioru Zestawienia ……..………………………………….…………. . 

3. Termin realizacji zamówienia: …………………………………….……………….. . 

4. Zamawiający dokonuje odbioru Zestawienia ……………………………………………. 

objętego umową bez uwag i stwierdza, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z 

zakresem określonym w umowie./stwierdza, że zamówienie nie zostało zrealizowane 

zgodnie z zakresem określonym w umowie z uwagi na 

....................................................... .1 

5. Zamawiający wyraża zgodę Wykonawcy do wystawienia faktury VAT/rachunku za 

wykonane zamówienie./Zamawiający nie wyraża zgody Wykonawcy do wystawienia 

faktury VAT/rachunku za wykonane zamówienie.2 

 

 

…………………………………………………. 

     data i podpis Zamawiającego 

 
 

                                                 
1
 niepotrzebne skreślić. 

 
2
 niepotrzebne skreślić. 


