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OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - uslugi 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiaj~cy - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawcow do zlozenia oferty na realizacj~ zaj~c 
w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo". 

NAZWA I ADRES ZAMA WIAJI\CEGO: 
Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 567 1790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 II 091 , fax (23) 66 II 071 
e-mail: zp@gminababoszewo.pl; urzad@gminababoszewo.pl www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

I. Przedmiot zamowienia: 
Realizacja zaj~c dla uczni6w z j ~zyka francuskiego w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja w 
gminie Baboszewo" realizowanego w ramach RPO Wojew6dztwa Mazowieckicgo wsp61finansowanego 
przez Uni~ Europej sk!\. w ramach srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego. 

Zam6wienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zam6wien pllblicznych- wm10sc zam6wienia nie przekracza wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30 
000 euro (Oz. U. z 20181'., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustaw!\. Pzp, w trybie umieszczenia zapytania 
ofertowego w Bazie Konkurencyjnosci zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatk6w 
w ramach Europejskiego Funduszti Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz 
Funduszu Sp6jnosci na lata 2014-2020 z dnia 19.07.20 17r. - punkt 6.5.2. 

2. Opis prLedmiotu zam6wienia: 
2.I.Przedmiot zam6wienia obejmuje prowadzenie nast~puj!\.cych zaj~c dla dzieci: 

Realizacja zaj«c rozwijaj!\.cych kompetencje kluczowe dla uczni6w oraz szkolenia dla nauczycieli ze 
Szkoly Podstawowej im J. Wybickiego w Baboszewie: zaj«cia z j«zyka francuskiego, I grupa 
(8 uczni6w) x 56 godzin, 
Przedmiotowe zam6wienie dotyczy realizacji zaj«c specjalistycznych, kt6rych prowadzenie wykracza 
poza kwalifikacje nauczyciela okreslone w przepisach wydanych na podstawie mi. 9 ust. 2 i 3 ustawy 
Kal1a Nauczyciela. S!\. to inl10wacyjne programy, nowatorskie rozwi!\.zania, kt6re wykraczaj!\. poza tresci 
nauczania okreslone w postawie programowej ksztalcenia og6lnego. Zaj~cia wykraczaj!\. poza 
scenariusze podstawy programowej , szkoly nie dysponuj!\. odpowiednimi materialami i scenariuszami 
zaj«c. W zwi!\.zku z tym, Wykonawca skladaj!\.cy ofert« w post«powaniu w zakresie zatrudnienia 
nauczycieli do prowadzenia zaj«c zobowi!\.zany jest do przestrzegan ia prawa krajowego oraz 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 z dnia 
19 lipca 2017r jak rowniez stanowiska dotycz!\.cego angazowania nauczycieli do projektow 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju we 
wspolpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (Pismo Ministerstwa Rozwoju Oepartament EFS 
z dnia 22.05.2017 Ill' OZF-IV. 7620.49.20 17.0S.3) 
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2.2.Zamawiajljcy nie dopuszcza skladanie ofert cz~sciowyc h. 

2.3.Zamawiajljcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 
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2.4. Wykonawca zobowi<tzuje si(( do swiadczenia uslugi wed lug nizej podanych zasad: 
Miejsce realizacji zam6wienia - siedziba Szkoly Podstawowej im. J6zefa Wybickiego w Baboszewie. 
2.5. Reali zacja zaj((c b((dzie rozliczana godzinowo, przy czym pod poj((ciem "godzina" nalezy rozumie6 
godzin(( dydaktyczn<t (45 minut zajt;c + 15 minut przerwy). Ostateczne terminy i godziny realizacji zajt;c 
Zamawiaj<tcy przedstawi Wykonawcy 7 dni przed rozpoczt;c iem zajt;c. Zamawiaja,cy zastrzega sob ie prawo 
do zmiany hannonogramu, kazdorazowo zmiana hannonogramll bt;dzie llzgadniana z Wykonawc<t llsillgi 
minimum 3 dni przed tenninem, ktorego dotycz<t zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia 
losowe) Zamawiaj<tcy moze odwola6 zajt;cia na dzien przed tenninem reali zacj i danej czt;sci uslugi. 
2.6. Zamawiaj<tcy wymaga, by wszystkie utwory powstale w ramach niniejszego Zamowienia zostaly 
stworzone przez Wykonawct; z poszanowaniem praw alltorskich i przeniesione na Zamawiaj<tcego bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 
2.7. Ponadto Wykonawca b((dzie obowi<tzany do: 
I) prowadzenia zaj((c z uwzglt;dnieniem indywidualnych potrzeb rozwoj owych i edukacyjnych, mozliwosci 
psychofi zycznych uczniow objt;tych wsparciem oraz poszanowania praw osob niepelnosprawnych, 
2) prowadzenia zajt;c w sposob niestereotypowy, z uwzglt;dn ieniem jt;zyka latwego i wrazliwego na ptec, 
3) prowadzenia zajt;6 zgodnie z ustalonym przez Zamawiaj<tcego hannonogramem, 
4) korzystania z dostt;pnych narzt;dzi i pomocy dydaktycznych: podrt;cznikow mllltimediainych, tablic 
interaktywnych ze specjali stycznym oprogramowaniem, CD, sprzt;tu komputerowego itp. , ktore 
Zamawiaj<tcy zakllpi w ramach projektll dla potrzeb w/w zajt;c, 
5) na biez<tco prowadzenia wlasciwej dokllmentacji realizowanych zaj((c pozalekcyjnych w wersji 
papierowej , tj: 
a) biez<tcego prowadzenia list obecnosci uczestnikow projektll zgodnie z ustalonym z kierownikiem projektll 
wzorem i przekazani a li st po kazdym zakoliczonym cyklll zajt;6, tj. po zakonczonym miesi<tcll zajt;c, 
b) biez<tcego prowadzenia dzielmika zajt;6 zgodnie z ustalonym z kierownikiem projektu wzorem 
i przekazania go po kazdym zakonczonym cyklu zajt;c, tj. po zakOliczonym rokll szkolnym, 
c) dostarczenie innych dokumentow niezbt;dnych do reali zacji uslugi. 
6)przestrzegania wytycznych i przepisow dotycz<tcych reali zacji projektow wspolfinansowanych z EFS przy 
wykonywaniu czynnosci zwi<tzanych z realizacj<t projektll, 
7)nadzoru nad sprzt;tem i pomocami dydaktycznymi, powierzonymi do prowadzenia zajt;c, 
8)opieki nad dziecmi podczas zajt;6, 
9)Scislej wspolpracy z osobami nadzo ruj<tcymi proj ekt, w tym kierownikiem projektll, Dyrektorem szkoly 
lub osob<t przez niego wyznaczon", 
I O)infonnowania uczestnikow projektu 0 wspolfinansowanill zajt;c ze srodkow Unii Europej skiej 
w ramach Regionalnego Programll Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
(Ellropejski Fllndllsz Spoleczny), 
1 1 )przestrzegania prawidlowej promocji projektu, poslugiwanie si" logotypami UE oraz programu 
operacyjnego, nazw<t projektu itp. w llzgodnieniu z kierownikiem projektll, zgodnie z wytycznymi -
oznaczanie wszelki ch dokumentow sporz<tdzanych w ramach realizacji uSlllgi (dzienniki, listy obecnosci, 
etc.), 
12)przekazania Zamawiaj<tcemll po zakonczeniu realizacji zamowienia calej dokumentacji zwi<tzanej 
z wykonaniem llmowy. 

Nomenklatura wg Wsp61nego Siownika Zamowien CPV: 
80000000 - 4 - Us lugi edukacyjne i szkoleniowe; 
80301000-0 - Uslugi edukacji mlodziezy 

Pozostale warunki wykonania zamowlenia zaWlera: projekt umowy stanowi<tcy za1<tcznik nr 2 do 
niniejszego zapytania. 
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3. Warunki Udzialu w post~powaniu: 
3. 1.0 udzielenie zam6wienia mog'l ubiegac sift Wykonawcy kt6rzy : 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoteczny 

- dysponuj'llub b«d'l dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia tj: 
a) Wykonawca w okresie wykonywania zam6wienia musi dysponowac I osob'l prowadz'lc'l zaj«cia, 

kt6ra spelnia nast«puj'lce warunk i: 
- posiada wyksztalcenie wyzsze filo loga francuska, 
- posiada kwalifikacje pedagogiczne do nauczan ia w szkole podstawowej zgodnie z Rozporz'ldzeniem 

MinistrJ Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczeg6lowych kwali fikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz okreslenia szk61 i wypadk6w, w kt6rych mozna zatrudnic nauczycieli 
niemaj'lcych wyzszego wykszta lcenia lub ukonczonego zakladu ksztalcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. , 
poz. 1264) 

3.2. W eelu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post~powaniu Zamawiajqey iqda 
zlozenia nast~pujqeyeh oswilldezen i dokumentow : 

I )wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawc« do realizacji zam6wienia publicznego, 
odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, wraz z infonnacjami na temat ieh kwalifikacji 
zawodowyeh, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezb«dnych do wykonania zam6wienia 
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz infonnacj'l 0 podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 

WykllZ powinien zawierac nast~pujqee informaeje : 
- imi« i nazwisko osoby, 
- funkcja, jak'l pefnic b~dzie wskazana osoba, 
- wyksztalcenie, 

2) deklaracje wsp6lpracy os6b wskazanych w wykazie. 

4. Kryteria oeeny ofert: 
I) Cena przedmiotu zam6wienia 

5. Informaej~ 0 wagaeh punktowyeh lub proeentowyeh przypisanyeh do poszezego lnyeh 
kryteriow oeeny oferty. 

Cena przedmiotu zam6wienia 100% - 100 pkt 

6. Opis przyznawania punktaeji - sposobu przyznawania punktaeji za spelnienie danego 
kryterium oeeny (dotyezy kaidej z ez~sci): 

Oferty: 
5.l.Cena przedmiotu zamowienia- obejmuje cen~ wykonania dostawy. Oferta z naJ l11zsz'l cen'l 
otrzyma maksymaln&, ilosc punkt6w = 100 pkt, oferty nast«pne b~d'l oeeniane na zasadzie proporcji w 
stosunku do oferty najtanszej wg wzoru: 

C = [C min t C badi X 100 
gdzie: 

C - liczba punkt6w za cen(( ofertow'l 
C min - najnizsza cena ofertowa sposr6d ofert badanych 

C bad - cena 0 ferty badanej 
Opis: Uzyskana z wyl iezenia ilosc punkt6w zostanie ostatecznie ustalona z dokladnosci'l do drugiego 
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokr<tgleil matematycznych. 

7. Termin skladania ofert: 
Oferty nalei), skladac do dnia 04 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00. 
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7.1. Sposoby zlozenia oferty: 
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a) przesylk<t pocztowq, kuriersk'llub osobiscie w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
nalezy skladac w Urz"dzie Gminie Baboszewo - KANCELARlA OGOLNA, 09- 130 Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A 
Kopert<; nalezy opisac nast<;puj'lCo: 
Of crt a l1a zadanie pod nazwq: Realizacja zaj~c z j~zyka francuskiego w ramach projektu pn. 
"Nowoczesna edukacja w gm inie Baboszewo" realizowanego w ramach RPO \Vojew6dztwa 
Mazowieckiego wsp61finansowanego pnez Uni~ Europejskq w ramach srodk6w Europejskiego 
Fund uszu Spolecznego, 

Nie otwierac przed dniem 04 I",vietnia 2019 r. godz. 12 :05". 

b) poczt<t elektroniczn'l. 
Oferty w fo nnie elektronicznej nalezy wysylac na adres: zp@gminababoszewo.pl. W tresci tytulu wiadomosc i 
e-mail nalezy 
wpisac: Oferta na zadanie pod nazw~: Realizacja zaj~c z j~zyka francuskiego w ramach projektu pn. 

"Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo" 

Nie otwierac przed dniem 04 kwietnia 2019 r. godz. 12 :05". 
2) Oferty zlozone po godz. 12:00 bez wzgl"du na fonn" zlozenia zostan'l zwrocone z odpowiedni'l adnotacj'l 

7.1.1. Ofert~ nalezy zlozyc w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopert~ 
nalezy opisac nast~pujqco : 

8. Termin realizacji umowy (dotyczy kaMej z cz~sci): 
Od dnia udzielenia zamowienia do dnia 30 czerwca 20 19 r. 

9. Informacj~ na temat zakazu powi'lzan osobowych lub kapitalowych. W celu unikni«cia konfliktu 
interesow zamowienie nie moie bye udzielone podmiotom powiqzanym osobowo lub kapitalowo 
z Zamawiajil,cym. 

Przez powi il,zania kapitalowe lub osobowe rozumie si« wzajemne powiil,zania mi«dzy Zamawiajil,cym 
lub osobami upowaznionymi do zaciil,gania zobowiil,zan w imieniu Zamawiaja.cego lub osobami 
wykonujil,cymi w imieniu Zamawiajil,cego czynnosci zwiil,zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawq , polegajil,ce w szczegolnosci na: 
a) uczestniczeniu w spoke jako wspo lnik spolki cywilnej lub spolki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji, 
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzo rczego lub zarzil,dzajil,cego, prokurenta, pelnomocnika, 
d) pozostawaniu w zwiil,zku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej , 
pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
PowyZsze oswiadczenie wykonawca sklada w ofercie. 

10. Okreslenie warunk6w istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
post~powania 0 udzielenie zam6wienia, 0 ile przewiduje si~ mozliwosc zmiany takiej umowy 
(dotyczy kazdej z cz~sci): 

Umowa zostanie zawarta wed lug wzo ru stanowiil,cego za lil,cznik do zapytania. 
Zamawiajil,cy dopllszcza mozliwose zmiany warunk6w umowy w nast«pujil,cych okolicznosciach: 
I. W razie niemoinosci przeprowadzenia zaj((e przez Wykonawc(( lub osoby prowadz'lce szkolenie 
z ramienia wykonawcy (np. zwolnienie lekarskie, zdarzenie losowe), b«dzie on mogl we wlasnym 
zakresie zapewnie zastil,pienie wskazanej w ofercie osoby przez ill11 il, osobt;. Osoba zast«pujil,ca winna 
spelniae wymagania okreslone w zapytanill. 0 zmianie takiej Wykonawca zobowiil,zany jest lIprzednio 
poinfOImowae Zamawiajil,cego na pismie w celu lIzgodnienia zast«pstwa. 
2.Prawo zmian w harmonogramie zaj«e po lIprzednim lIzgodnieniu ich z wybranym Wykonawc'l 
zadania, 
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3.Po podpisaniu umowy, a naJpozI1leJ na dwa dni przed terminem rozpocz«cia szkolenia, mozliwose 
zmniejszenia li czby os6b biori\cych udzial w szkoleniu ni z okreslono w zapytaniu i w umowie z uwagi 
na przyczyny niezalezne, np. smiere potencjalnego uczestnika szkolenia, dlugotrwala choroba uczestnika 
szkolenia powsta la przed rozpocz«ciem szkolenia, skreslenia z li sty uczestnik6w projektu potencjalnego 
uczestnika szkolenia lub innej waznej przyczyny losowej . 
4. Inne zm iany, kt6rych nie mozna bylo przewidziee w chwili zawierania umowy przy dochowaniu 
nalezytej starannosci. 
5. Zmniejszenie ilosci godzin pracy z uczniami przy zachowaniu stawki godzinowej. 
6 .. Zmiany Sq korzystne dla Zamawiajqcego. 

11. Informacj~ 0 mozli wosci skladania ofert cz~sc i owych , 0 ile zamawiaja.cy takq mozli wose przewiduje. 
I 1.1. Zamawiajqcy nie dopuszcza sk ladanie ofert cz«sciowych. 

12. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki , j akim mUSZq odpowiadae 
oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiajqcy wymaga lub dopuszcza 
ich skladanie- nie dotyczy 

13. Informacj« 0 planowanych zam6wieniach, 0 kt6rych mowa w pkt 8 li t. H podrozdzialu 6.5 
Wytycznych Kwalifikowalnosci , ich zakres oraz warunki , na jakich zostanq udzielone, 0 ile 
zamawiajqcy przewiduje udzielenie tego typu zam6wien- nie dotyczy. 

I·t Z uwagi na wartose zam6wienia nie przekraczajqcq wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 
30.000 euro post~powanie jest prowadzone bez stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zam6wiell publicznych. (tekst jednolity Oz. U. z 2018 r. pOZ. 1986 ze zm.). 

14.1. W przypadku wystqpienia pytan do zapytania ofeliowego mozna je ki erowae mailem na adres: 
zp@gminababoszewo.pl 
14.2. Zapytanie o fertowe moze zosta': zmienione przed uplywem tenninu skladania ofert przewidzianym 
w zapytaniu o fertowym. Zamawiajqcy przedruza tennin skladania ofeli 0 czas niezb«dny do 
wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 
14.3. Trese pytan dotyczqcych zapytania of eli owego wraz z wyjasnieniami zamawiajqcego publikowana 
b«dzie w bazie konkurencyjnosci. 

15. Ochrona danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 20 16 r. w sprawie ocru'ony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne 
rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 11 9 z 04.05.2016, str. I), dalej "RODO", infonnuj~ , 
ze: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baboszewo 
inspektorem ochrony danych osobowych w Inazwa zamawiajqcegol jest Pan Andrzej Rybus -

Tolloczko, dzialajqcy na podstawie Umowy Nr 11 7/201 8 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Gminq 
Baboszewo. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b«dq na podstawie art. 6 ust. I lit. c ROOO w celu 
zwiqzanym z post~owaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych 
kwalifikowalnosci- zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5 .2; 

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b«dq osoby lub podmioty, kt6rym udost«pniona 
zostanie dokumentacja post((powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dn ia 06 wrzesnia 200 I r 0 dost~pie 

do informacj i publ icznej (t.j. Oz. U. z 201 8 r. poz. 13 30) 
dane osobowe Wykonawcy b~di\ przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakOllczenia 

pos t~powan i a 0 udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 

obowiqzek podania przez Wyko nawc(( danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczqcych jest 
wymoglem zwiqzanym z udzialem w post((powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci 
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ponizej 30 000 euro bez kt6rego ni e mozna udzielic zam6wienia w przypadku wyboru najkorzystniej szej 
ofet1y.; 

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 

Wykonawca posiada: 

decyzje nie bt(d'l podejmowane w spos6b 

• na podstawie art. 15 ROOO prawo dostt(pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych; 
• na podstawie art. 16 ROOO prawo do sprostowania Pan i/Pana danych osobowych ; 
• na podstawie art. 18 ROOO prawo z.ldania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 ROOO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzt;du Ochrony Oanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
• przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz'lcych narusza przepisy ROOO; 

nie przysluguj e Wykonawcy: 
• w zwi'lzku z art. 17 ust. 3 lit. b, dlub e ROOO prawo do usuni t(cia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 ROOO; 
• na podstawie art . 2 1 ROOO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzan ia danych osobowych, gdyz 

podstaw'l prawn'l przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c ROOO. 

16. Warunki zaplaty - zgodnie z wzorem umowy. 
17. Zamawiajllcy zastrzega sobie prawo do uniewainienia post~powania bez podania przyczyn. 
18. Do oferty nalezy zalllCZYC: 

I) pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika, 
2) wykaz os6b, 
3) deklaracje wsp6Jpracy. 

W zalllczeniu: 
I. fo rmularz oferty, 
2.wz6r umowy, 
3.wykaz os6b, 
4 .deklaracja wsp6!pracy 
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i''1ra~Fa i adres WykollalFCY 

tele/oll ...... .... ....... .. ......... .. ..... ..... ............. ...... .. i aks . 
m fres e-mail. .. 

OFERTA 

serce POlski 

Zalqcznik Nr I - Jormularz oJerty 

( rniejscowosc i data ) 

GMINA BABOSZEWO 
ul. \Yarszawska 9 A 
09-130 BABOSZEWO 

c· mail zp(@gmina baboszcwo. ni 

Nawi'1z uj'lc do zapytania ofertowego w postt(powanill Nr ZP.27 1.2.6.20 19, ktorego 
przedmiotem jest realizacja zaj~c dla uczniow z jFyka francuskiego w ramach projektu 
pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo" realizowanego w ramach RPO 
Wojewodztwa Mazowieckiego wspolfinansowanego przez Uni~ Europejsklj w ramach 
srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego, 
oferuj t(loferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia za wynagrodzenie ... ................ .... .z1 brutto 
Islownie: 
Reali zacja zajt(c dla uczniow typ I: Zajt(cia z j t(zyka francuskiego , 1 gr x 56h (8 llczniow) 

(I h = 45 minut) .. .... . zl za 1 godzint( zajt(c. 
1. Oswiadczam, ie zdobylem/zdobylam konieczne informacje niezb~dne do 

wlasciwego wykonania zamowienia. 
2. Oswiadczam,:ie zobowiljzuj~ si~ w przypadku wybrania mojej/naszej oferty, do 

zawarcia umowy na warunkach okreslonych przez Zamawiajljcego. 
3. Oswiadczam, :ie nie mam :iadnych powillzan kapitalowych ani osobowych 

z Zamawiajljcym. 
4. Jestem zarejestrowany w CEIOGI KRS pod nr ........... .. ..Iosoba fizyczna ljdU dory",,) 

5. Oswiadczam,:ie przyjmuj~ warunki realizacji zamowienia okreslone w zapytaniu 
ofertowym. 

6. Klauzula w zakresie danych osobowych: 
7. Oswiadczam*',:ie wypelnilem/wypelnilam obowillZki informacyjne przewidziane 

wart. 13 lub art. 14 ROOO') wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe 
bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzielenie 
zamowienia publicznego w niniejszym post~powaniu. 

8. Integralnq cz~sc oferty stanowilj nast~pujljce dokumenty: 
I) ...... .................... . 
2) ... ........ .. ........... .. . 

podpis osoby/ osob uprawnionej iyeh 
do reprezentowania Wykonawcy 

I ) rozporz<\.dzenie Parla mcntu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spraw ie ochrony osob fizycznych w 
zwi'l.zku z przctwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prleplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95i46/WE 
(ogo lllc rozporza,dzenie 0 ochronie danych) (Oz. Url. UE L 119 z 04.05.2016 , str. I). 

* 1 W przypadku gdy wykonawca nie pl~Lekazuje danyc h osobowych innych niz bezposredllio jego dotycz,tcych lub zachodzi wyl'lczenie 
stosowania obowi'l.zku infonnacyjnego . stosownie do an. 13 LISt. 4 lub alt. 14 liSt. 5 ROOO trdci oswiadczenia wykonawca nie sklada 
( lI s llni ~ci e treSci oswiadczenia. 
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6)infonnowania i zglaszania Liderowi szkolnemu wszelkich nieprawidlowosci, problemow 
zwi<tzanych z realizacj't niniejszej umowy, 
7)dbania 0 SprZ((t i pomoce dydaktyczne zapewnione na potrzeby prowadzenia zaj((c 
dodatkowych w ramach Projektu, 
8)zwrotu otrzymanych pomocy dydaktycznych w ramach pakietu szkoleniowego 
(wprowadzonych na stan szkoly) niezwlocznie po zakot1czeniu zaj~c dodatkowych. nie 
pozniej ni z w ostatnim dniu trwania umowy, 
9)zapewnienia nadzonl w czasie trwania zaj((c dodatkowych nad przekazanymi pomocami 
dydaktycznymi wchodz'tc)'lni w sklad pakietu szkoleniowego dla Uczestnikow projektu, 
IO)prowadzenia dokumentacj i rozliczeniowej okreslonej przez Zamawiaj'tcego, 
II )przekazania calej dokumentacji wytworzonej w ramach reali zacji zaj((c dodatkowych 
w ramach Projektu, 0 ktorym mowa w § I Liderowi szkolnemu niezwlocznie po 
zakot1czeniu zaj((c dodatkowych, nie pozniej niz w ostatnim dniu trwania umowy, 
12)poinfonnowania Uczestnikow 0 realizacji zaj((c dodatkowych w ramach Projektu 
" owoczesna edukacja w gm1I11e Baboszewo" realizowanego \II ramach RPO 
Wojew6d::lwa J'v[azowieckiego wsp6lfinansowanego przez Unif Europejskq w ramach 
srodk6w Europejskiego Funduszu Spo/ecznego " ze srodkow Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spolecznego, 
13)zapoznania si(( z obowi<tzuj<tcymi wytycznymi i przepisami prawa dotyczqc)'lni reali zacj i 
projektow w ramach EFS i ich przestrzegania przez caly okres ttwania umowy. 

§3 
I . Wykonawca zobowiqzany be;dzie do swiadczenia ustug z nalezyt<t starannoscilb zgodnie 

z najlepszymi praktykami stosowanymi przy reali zacj i zaj((c. 
2. Wykonawca ponosi peln<t odpowiedzialnosc za reali zacj(( czynnosci okreslonych w §2 

mmeJszeJ umowy. 
3. Wykonawca odpowiadac b((dzie wobec Zamawiaj'tcego za: 

I )tenninowe wykonywanie wszystkich czynnoscl zwi'tzanych z realizacj<t zaj((c 
dodatkowych, 
2) poprawnosc realizacji zadall wymienionych w §2 zgodnie z obowi'tzuj<tCJ'Ini przep isamil 

wymogami w tym zakresie Uezeli ich dotycz't), 
3) rzetelnosc przedstawianych dokumentow. 

4. Wykonawca oswiadcza, ze: 
I )posiada niezbe;dn't wiedze; i doswiadczenie do prawidlowego wykonania przedmiotu 
umowy, 
2)wykonanie przedmiotu umowy nie b((dzie kolidowac z czasem pracy wynikaj'tcym 
z umow 0 prac(( jakich jest stron't oraz, ze wykonanie przedmiotu umowy naste;powac 
b((dzie poza godzinami pracy Wykonawcy. 

§4 
I. Z tytutu wykonywania niniejszej umowy strony okreslaj't stawk(( wynagrodzenia za godzin(( 

dydaktyczn't (czas trwania godziny dydaktycznej wynosi 45 minut) w wysokoSci ......... zl 
brutto. 

Projekt jest wspolfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spolecznego 
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2. Za wykonanie czynnosci wymienionych w § 2 Wykonawca otrzyma ogolem wynagrodzenie 
brutto w wysokosci liczby zreal izowanych godzin dydaktycznych zaj~c X stawka 
wynagrodzenia za I godzin~ zaj~c dydaktycznych, jednak nie wi~cej niz .,," " "" " '" zl 
brutto (s lownie .............. ".......... .............. . ..... .) 

3, Naleznosc regulowana b<;dzie w okresach miesi~cznych za zreali zowane godziny 
dydaktyczne zaj~c dodatkowych stwierdzone na podstawie prowadzonego dzierll1ika zaj~c 
potwierdzonych przez Szkol~, na konto wskazane przez Wykonawc~, wciqgu 14 dni od 
przedstawienia Zamawiajasemu rachunku lub faktury, 

4, Koszt wynagrodzenia za godzin~ dydaktycznQ, 0 ktorym mowa w pkt. I niniej szego 
paragrafu jest niezmienny przez caly okres obowiqzywania niniej szej umowy, 

5, Koszt wynagrodzenia podanego w pkt. 1 i pkt. 2 obejmuje wszystk ie koszty poniesione 
przez Wykonawct< w celu zreali zowania przedmiotu umowy przez caly czas jej trwania, 

6, W przypadku wykonania umowy w sposob nieprawidlowy lub ze szkod'l. dla 
Zamawiaj'l.cego, Zamawiaj'l.cy ma prawo do stosownego obnizenia wynagrodzenia lub 
odst'l.Pienia od umowy, 

7, Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT. 
8, Zamawiaj'l.cy nie odpowiada za opMnienia lub wstrzymanie platnosci, ktore nie byly 

spowodowane jego dzialaniem, Zamawiaj'l.cy przekazuje Wykonawcy srodki finansowe 
w terminie zaleznym od daty otrzymania platnosc i z Instytucji Posrednicz'l.cej, Wykonawca 
oswiadcza, iz nie b~dzie roscil praw do wyplaty odsetek w przypadku opoznien wyplaty 
wynagrodzenia z w/w powodu, 

9, Wynagrodzenie, 0 kt6rym mow a w pkt.l platne b~dzie w ramach rozdziafu 80 195 § 4307 
i 4309 ' 

§5 
I, Jezeli w okresie obowi'l.zywania umowy nast'l.Pi zmiana zasad naliczania i wyplaty 

wynagrodzenia, Wykonawca nie b~dzie roscil prawa do zmiany ustalonego wynagrodzenia, 

§6 
I, Wykonawca oswiadcza, iz w razie zaprzestania finansowania projektu na skutek 

rozwi'l.zania umowy pomi~dzy Gmin'l. Baboszewo a instytucj'l. Posrednicz'l.c'l. wyraza zgod~ 
na ro zwi'l.zanie niniejszej umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiaj'l.cego oraz, ze nie 
b~dzie roscil sobie pretensji do jakiegokolwiek odszkodo wania z tego tytulu, 

2, Zamawiaj'l.cy w razie powstania szkody zastrzega sob ie prawo dochodzenia odszkodowania 
na warunkach og61nych Kodeksu cywilnego, 

3, Zamawiaj'l.cy zastrzega sobie mozliwosc natychmiastowego rozW1'l.zanla umowy 
w przypadku braku wywi'l.zywania s i~ przez Wykonawc<; ze swoich obowi'l.zk6w, 
w szczeg61nosci nieprzestrzegania tenninow i zasad prawnych, powoduj'l.cych opMnienia 
i wadliwosc realizacji projektu, 

4, Zamawiaj 'l.cy zastrzega sobie prawo odst'l.Pienia od umowy w oparciu 0 przepisy Kodeksu 
cywi lnego, 

§7 
I, Zamawiaj'l.cy dopuszcza mozliwosc ZITIlany warunk6w umowy w nast~puj'l.cych 

okolicznosciach: 
I)w raz ie niemoznosci przeprowadzenia zaj~c przez Wykonawc« lub osoby prowadz'l.ce 
szkoleni e z ramienia wykonawcy (np, zwolnienie lekarskie, zdarzenie losowe), b~dzie on 

Projekt jest wspolfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spolecznego 
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mogi we wiasnym zakres ie zapewnic zastqpienie wskazanej w ofercie osoby przez Inn<t 
osobt(. Osoba zastt(puj<tca winna spelniac wymagania okreslone w zapytaniu. 0 zmianie 
takiej Wykonawca zobowi<tzany jest uprzednio poinformowac Zamawiaj<tcego na pismie 
w celu uzgodnienia zastt(pstwa. 
2)prawo zmian w hannonogramie zajt(c po uprzednim uzgodnieni u ich z wybranym 

Wykonawc<t zadania, 
3)po podpisaniu umowy, a naj pMniej na e1wa e1ni przed tenninem rozpoczt(cia szkolenia, 
mozliwosc zmniejszenia liczby osob bior<tcych uelziai w szkoleniu niz okreslono w 
zapytaniu i w umowie z uwagi na przyczyny niezalezne, np. smierc potencjalnego 
uczestnika szkolenia, dtugotrwaia choroba uczestnika szkolenia powstala przed 
rozpoczt(ciem szkolenia, skreslenia z listy uczestnikow projektu potencj alnego uczestnika 
szkolenia lub innej waznej przyczyny losowej. 
4)inne zm iany, ktorych nie mozna bylo przewielziec w chwili zawierania umowy przy 
e1ochowani u nalezytej starannosci. 
5)zmniej szenie ilosci godzin pracy z uczniami przy zachowaniu stawki godzinowej. 
6)zmiany s<t korzystne ella Zamawiaj<tcego. 

§8 
I . Wykonawca zobowi<tzuje sit( do zapewnienia Zamawiaj<tcemu i Instytucji Posredni cz<tcej 

prawa wgl<tdu do dokumentow Wykonawcy zw i<tzanych z real izowanym Proj ektem, w tym 
dokumentow finansowych do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

§9 
I . W sprawach nieuregulowanych nil1leJsz<t umow<t maH zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaj<t formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§ 10 
I. Strony ustalaj <t odpowiedzialnosc Wykonawcy za niewykonanie b<tdz nienalezyte 

wykonanie niniejszej umowy w fOlmie kar umownych. 
2. Wykonawca zaplaci Zamawiaj<tcemu kart( umown<t w nastt(puj<tcych przypadkach: 

a)za odstqpienie przez Wykonawct( od reali zacji umowy z przyczyn lez<tcych po stronie 
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wal10sci umowy brutto, okreslonej w § 4 ust. 2 niniej szej 
umowy, 
b)za stwierdzony przez Zamawiaj<tcego przypadek nienalezytego wykonywania niniejszej 
umowy przez Wykonawct( - w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto, okreslonej w § 4 
ust. 2 niniej szej umowy, 
c) w przypadku odstqpienia od umowy przez Zamawiaj<tcego z przyczyn lez<tcych po stronie 
Wykonawcy - w wysokosci 10 %. Wartosci umowy brutto, okreslonej w § 4 ust. 2 

. . . 
111111eJ szeJ umowy, 
d)za nieuzgodnion<t z Zamawiaj<tcym zmiant( osob na inne ni i wskazane w ofercie do 
reali zacji zadania, lub tei zatrudnienie osob niewskazanych w ofercie bez uzgodnienia 
z Zamawiaj<tcytn w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto, okreslonej w § 4 ust. 2 
I1lnteJ szeJ umowy, 

Projekt jest wsp61finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
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3. Zamawiaj<tcy zaplaci Wykonawcy kant umown<t w wysokosci 10% wartosci umowy brutto, 
okreslonej w § 4 ust. 2 niniej szej umowy, w przypadku odst'tPienia od realizacji umowy 
z przyczyn lez<tcych po stronie Zamawiaj<tcego. 

4. lezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiaj<tcemu przysluguje odszkodowanie 
uzupelniaj<tce na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca wyraza zgod« na potr<tcenie przez Zamawiaj<tcego naleznych kar umownych 
z faktury Wykonawcy. 

§11 
Ochrona danych osobowych. 

I. Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz<tdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sp rawie ochrony osob fizycznych w zwi<tzku z 
przetwarzani em danych osobowych i w sprawie swobodnego przepJywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz<tdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. I), dalej "RODO" infonnuj«, ze: 

administratorem Pani danych osobowych jest Gmina Baboszewo. 
inspektorem ochrony danych osobowych w Urz«dzie Gminy Baboszewo jest Pan 
Andrzej Rybus-Tolloczko na podstawie umowy Nr 11 7/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. 
zawartej z Gmin<t Baboszewo. 
Pani dane osobowe przetwarzane b«d<t na podstawie art. 6 ust. I lit. C RODO w celu 
zwi<tzanym z post~powaniem 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w 
trybie Wytycznych kwalifikowalnosci- zapytanie ofertowe wg procedury umieszczenia 
w Bazie Konkurencyjnosci na podstawie punktu 6.5 .2; 

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b«d<t osoby lub podmioty, ktorym 
udost«pniona zostanie dokumentacja post«powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 
wrzesnia 200 I r 0 dost«pie do infonnacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze 
zm) 

- dane osobowe Wykonawcy b«d<t przechowywane, przez okres okreslony odpowiednimi 
przeplsaml prawa; 

- obowi<tzek podania przez Wykonawc« danych osobowych bezposrednio Pani/Pana 
dotycz<tcych jest wymogiem zwi<tzanym z udzialem w post«powaniu 0 udzielenie 
zamowienia publicznego 0 W3110sci ponizej 30000 euro, bez ktorego nie mozna udzielic 
zamowienia w przypadku wyboru najkorzystn iejszej oferty; 

-w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b«d<t podejmowane 
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art . 22 RODO; 

- Wykonawca posiada: 
na podstawie art. 15 RODO prawo dost«pu do danych osobowych Pani/ Pana 
dotycz<tcych; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
na podstawie 311. 18 RODO prawo z<tdania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, 0 ktorych mowa w 311. 18 ust. 2 
RODO; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz«du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
ze przetwarzanie danych osobowych Pani dotycz<tcych narusza przepisy RODO; 

nie przys luguje Wykonawcy: 
w zwi<tzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usuni«cia danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart. 20 RODO; 

Projekt jest wsp6lfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
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na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyi podstaw'l. prawn'l. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. C 
RODO. 

§12 
I. W razie powstania spor6w na tie wykonywania nini ejszej umowy S'l.dem rozstrzygaj'l.cym jest 

S'l.d wlasciwy dla siedziby Zamawiaji\.cego. 
2.Wykonawca nie moze przeniesc wierzytelnosci wynikaja.cej z nini ej szej umowy na rzecz osoby 

trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaji\.cego. 
3.Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiaj'l.cego powierzyc reali zacji umowy innemu 

Wykonawcy lub podwykonawcy. 

§ 13 
Umow~ sporz'l.dzono w trzech jednobrzmii\.cych egzemplarzach, z zastrzezeniem, ze dwa otrzymuje 
Zamawiaj'l.cy. 

Zamawiajqcy Wykonawca 

Projekt jest wsp61finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
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Zalqcznik IIr 3 - wykaz os6b 

Pieczt(c Wykonawcy 

WYKAZ OSOB, KTORE BE;DI\ UCZESTNICZYC W WYKONYWANlU 
ZAMOWIENIA 

zlozony w post~powaniu Nr ZP.271.2.6.2019 
Realizacja zaj~c dla uczni6w z j~zyka francuskiego w ramach projektu pn. "Nowoczesna 
edukacja w gmlDle Baboszewo" realizowanego w ramach RPO Wojew6dztwa 
Mazowieckiego wsp61finansowanego przez Uni~ Europejsklj w ramach srodk6w 
Europejskiego Funduszu Spolecznego. 

Kwalifikacje 
Podstawa do 

Zakres 
zawodowe-

dysponowania 
Nazwisko i itni~ wykonywany Wyksztatcenie 

ukonczony kierunek 
osobami 

ch czynnosci (np. umowa 0 
i specjaloosc 

prac~lzleceoie ) 

1. Co do zasady wykonawca Ole moze pawterzyc wykoname zaJ~c osobom mnym nl Z wskazanym \V 

powyzszym wykazie. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ie co najmniej 50% kadry wskazanej w 
powyiszej tabeli nie moie bye zmienione bez zgody gminy. Wykonawca moze jedynie wYS{'lPic 0 zmian<:( 
os6b z powyiszego wykazu do 50% za zgod'l Zamawiaj'lcego. Zmiana danej osoby na iIU1'l., 0 nie 
mniej szyc h kwalifikacjach, moze nast~ ic jedynie w przypadkach losowych, oa kto re Wykonawca z 
chwilq skladania orerty oie mial wptywu. 

2. Do wykazu oalezy za1'lczyc deklaracje wspotpracy zlozone przez osoby wym ienione w wykazie. 
3. Zamawiaj'lcy zas trzega, ze zatrudnienie os6b niewskazanych w wykazie bez uzgodnienia z Zamawiaj'tcym 

stanowic bttdzie przeslanktt do nalozenia kary urnownej okreslonej w umowie i daje podsta\V~ do 
TOzwi'tzania umowy przez Zamawiaj'lcego z winy \Vykonawcy. 

* wska: ai: wlasciwe 

,\ /iejscOll"Osc Data i pOl/pis upolra:=nionego 
pr;edstalL"iciela 'v:vkol1alt"c), 



Fundusze 
Europejskie 
Program Regionatny 

1111 1(/ / lIa~ l'Isko. adres 

~t.tz.ow~z.e. 
serce Polski 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoleczny 

ZlllqCZllik Nr 4 - dek/Ilrllcjll wspo/prllcy 

Deklaracja wspolpracy 

Ja, nizej podpisany(a) deklaruj (( ch((c wspoipracy z Gmin« Baboszewo w zakresie 
prowadzenia zaj((c dla llczn iow Z j ((zyka francllskiego, w ramach projektll pn. "Nowoczesna 
edllkacja w gmiOle Baboszewo" realizowanego w ramach RPO Wojewodztwa 
Mazowieckiego wspoifinansowanego przez Uni (( Ellropejsk« w ramach srodkow 
Europejskiego Fllndllszll Spoiecznego. w ramach projektu realizowanego w Gminie 
Baboszewo. 

!podpisJi 

......... ............... ................ , ................... . 
Imi~jscowosc, Idatal 


