
 
 
znak: GZOSP-K.1.2019. 

Zamawiającym jest: Gmina Pysznica 
    ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica 

                  Tel./fax 15 841 00 04 /15 841 00 17 
                  Strona internetowa: www.pysznica.pl 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Zapytanie ofertowe 
 
 
W związku z realizacją projektu „SZKOLNE EKSPERYMENTOWANIE w GMINIE PYSZNICA”, 
zwanego dalej projektem, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz                   
z budżetu państwa,  
 
Gmina Pysznica ogłasza konkurs ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań w ramach tego projektu: 
 

Rozdział 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I część. Zadania w zakresie przedmiotów przyrodniczych:  

1) Przeprowadzenie Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie prowadzenia zajęć 
lekcyjnych „Metodą eksperymentu w dydaktyce”: 18godz. (3x6godz.) x 1 grupa, 10-11 os./grupę),                  
tj. łącznie 18 godz..  
Zajęcia mają na celu nauczenie nauczycieli wykorzystywania metody eksperymentu i doświadczeń                    
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych itp. Szkolenie skierowane jest wyłącznie  do nauczycieli 
przedmiotów z bloku nauk przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia). 
Należy podać cenę szkolenia za 1 godz. brutto (łącznie z podatkiem VAT).  
 

2) Przeprowadzenie Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie prowadzenia zajęć 
lekcyjnych w ramach korelacji międzyprzedmiotowych pn. „Fizyka wokół nas”: 12godz. (2x6godz.) x 1 
grupa, 10-11 os./grupę) tj. łącznie 12 godz.. 
Zajęcia mają za zadanie nauczenie wykorzystywania w nauczaniu metody eksperymentu i doświadczeń 
poprzez pokazanie korelacji pomiędzy wszystkimi naukami przyrodniczymi, bez podziału na odrębne 
przedmioty. Szkolenie skierowane jest wyłącznie  do nauczycieli przedmiotów z bloku nauk 
przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia). 
Należy podać cenę szkolenia za 1 godz. brutto (łącznie z podatkiem VAT) 
 

 3) Przeprowadzenie eksperymentów z dziedziny przedmiotów przyrodniczych w ramach korelacji   
           międzyprzedmiotowych dla uczniów w poszczególnych szkołach pn. „Fizyka wokół nas”, przy   
           udziale nauczyciela przedmiotów przyrodniczych, który wcześniej uczestniczył w szkoleniach   

             opisanych w pkt. 1 i 2:   3godz. (3x1godz.) x 34 grupy, 10-12 os./grupę), w tym: 
 - 15 grup w PSP w Pysznicy, 

- 10 grup w PSP w Jastkowicach, 
- 5 grup w PSP w Kłyżowie, 
- 4 grupy w PSP w Krzakach.  

             tj. łącznie 102 godz.. 

Zajęcia mają za zadanie podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-
przyrodniczych poprzez pokazanie korelacji pomiędzy wszystkimi naukami przyrodniczymi, bez podziału na 
odrębne przedmioty. Zajęcia te są również elementem podniesienia kompetencji przez nauczycieli, 
dlatego powinny być przeprowadzone w następujący sposób: 

http://www.pysznica.pl/


 
 

- 1 godz. powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę z każdą grupą uczniów przy udziale   
  nauczyciela, 
- 1 godz. powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę z każdą grupą uczniów przy aktywnym   
  wsparciu nauczyciela, 
- 1 godz. powinna być przeprowadzona przez nauczyciela z każdą grupą uczniów przy udziale  
  i aktywnym wsparciu Wykonawcy. 
Należy podać cenę zajęć za 1 godz. brutto (łącznie z podatkiem VAT). 

            
           W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest również do:  
           1)  weryfikacji wzrostu kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w zakresie  
                nauczania metodą eksperymentu, poprzez opracowanie i przeprowadzenie testów  
                sprawdzających badających kompetencje (zgodnie z metodologią 4 etapów weryfikacji   
                   nabycia kompetencji), wypełnianych przez uczestników projektu przed rozpoczęciem  
                   i po zakończeniu udziału w szkoleniu.  
           2)  weryfikacji wzrostu kompetencji kluczowych uczniów, w zakresie nauk matematyczno-         
                przyrodniczych, poprzez opracowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających   
                badających kompetencje (zgodnie z metodologią 4 etapów weryfikacji nabycia  
                kompetencji), wypełnianych przez uczestników projektu przed rozpoczęciem  
                   i po zakończeniu udziału w szkoleniu.  

 
 
 
II część. Zadania w zakresie wykorzystania technologii informacyjno –     
               komunikacyjnych (dalej zwane TIK) na zajęciach z uczniami: 
1)  Przeprowadzenie Szkolenia dla nauczycieli pn. Wykorzystywanie TIK na zajęciach lekcyjnych z uczniami: 

18godz. (3x6godz.) x 9 grup,  8-11 os./grupę), w tym: 
- 3 grupy w PSP w Pysznicy, 
- 3 grupy w PSP w Jastkowicach, 
- 2 grupy w PSP w Kłyżowie, 
- 1 grupa w PSP w Krzakach. 
tj. łącznie 162 godz..  
Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa                      
i zagrożeń w sieci internetowej, obsługi urządzeń i oprogramowania z mobilnej pracowni komputerowej, 
pracy w chmurze, korzystania z e-zasobów itp. Efektem szkoleń powinno być przygotowanie przez 
każdego uczestnika co najmniej 1 lekcji multimedialnej do zajęć. 

            Należy podać cenę szkolenia za 1 godz. brutto (łącznie z podatkiem VAT). 
             
            W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest również do weryfikacji wzrostu     
            kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania   
            TIK w nauczaniu, poprzez opracowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających   
            badających kompetencje (zgodnie z metodologią 4 etapów weryfikacji nabycia  
            kompetencji), wypełnianych przez uczestników projektu przed rozpoczęciem i po   
              zakończeniu udziału w szkoleniu.  
 

Miejsca, w których należy realizować zamówienie: 
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy, Pysznica ul. Sportowa 1, 37-403 Pysznica, 
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach, Jastkowice ul. Mickiewicza 1, 37-403 

Pysznica, 
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie, Kłyżów ul. Mickiewicza 70, 

37-403 Pysznica, 
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach, Krzaki ul. Nowa 15, 37-403 Pysznica. 

 
 
 



 
 

Rozdział 2 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w następującym terminie: 

  a) zadania określone w część I pkt. 1 i 2 – do 31.03.2019r. 
  b) zadania określone w części I pkt. 3: - klasy VIII szk.pdst i III gim. – do 30.04.2019r. (4-5 grup) 
                                         - pozostałe klasy – do 30.09.2019r. (29-30 grup) 
  c) zadania określone w część II pkt. 1 – do 31.03.2019r. 
 

Rozdział 3 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, potwierdzający spełnienie warunków 
dotyczących:  
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
   Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia. 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
  Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia. 
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
  Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia. 
 

Rozdział 4 
WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ ORAZ OŚWIADCZEŃ 
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ, 
ŻE SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
(SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ). 
 
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – (załącznik nr 2), 
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 

 
 

Rozdział 5 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
3. Zaleca się aby oferta została złożona na formularzu ofertowym dołączonym do ogłoszenia. Wykonawca 
może zmienić formę graficzną wzorów załączników oraz innych druków Zamawiającego, ale treść zawarta 
we wzorach nie może ulec zmianie. 
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa. Oferta 
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga dołączenia do oferty właściwego 
pełnomocnictwa wskazującego jednoznacznie uprawnienie do podpisywania oferty i musi być złożone              
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być 
poświadczona notarialnie). 
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest 
wersją wiążącą. 



 
 
6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki o których mowa  
w ogłoszeniu. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i powinny 
być parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 
8. Zaleca się aby strony oferty były trwale spięte i kolejno ponumerowane. 
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone od 
oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice 
przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie dotyczące charakteru 
zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl 
przywołanego powyżej przepisu: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności 
Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie ( art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, lub gdy Zamawiający uzna zastrzeżenia za nieprawidłowe, 
informacje te mogą zostać odtajnione. 
 
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
12. Oferta musi zawierać:  
    a)  formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 
    b)  oświadczenia i dokumenty wymienione w ogłoszeniu. 
    c)  pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 
    d) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający   
       pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub  
       Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy.  W przypadku   
       Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do w/w rejestrów w formularzu ofertowym należy podać   
       adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz   
       danych dokument lub dołączyć do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienia do jej podpisania.   
       W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenia niniejszych   
       dokumentów na język polski. 
13. Zaleca się aby ofertę umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 
oznaczonej napisem: „Oferta na konkurs: Wykonanie zadań w ramach projektu: „Szkolne 
eksperymentowanie w Gminie Pysznica””, 
 

Rozdział 6 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2019r. do godziny 10:00                         
    w Urzędzie Gminy Pysznica w sekretariacie na I piętrze, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica.  
  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00. 
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty  
  w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 



 
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2019 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy Pysznica 
  przy ul. Wolności 322, pok. sekretariat.  
4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej               
  (www.pysznica.bip.gmina.pl) informacje dotyczące: 
  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
  - ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
6. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 
Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po 
terminie. 
 

Rozdział 7 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia.  
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, 
   z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje.  
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem    
   zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu. Oferta musi   
   zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie składniki zamówienia oraz wszystkie   
   inne czynności niezbędne do realizacji zadania i inne koszty uwzględniające wszystkie opłaty i podatki   
   (także podatku od towarów i usług) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. 
4. Cena całkowita oferty winna wynikać z cen jednostkowych poszczególnych zadań.  
5. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie prowadzić do  
powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego. Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. 
6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 
7. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia 
cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia 
cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.  
8. Oferta może obejmować wykonanie tylko jednej lub obu części zamówienia, ale cena musi być    
  określona odrębnie dla każdej części. 
9. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzone w PLN. 
 

Rozdział 8 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

 
1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę za daną część 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rozdział 9 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca winien przedłożyć: 
  1) pełnomocnictwo do zawarcia umowy jeżeli nie wynika ono z treści oferty, 
  2) umowę regulująca współpracę - w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie   
     ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zostanie 
podpisana umowa w terminie do 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny. 
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia 
umowy. 
 

Rozdział 10 
ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 

 
1. Załącznik nr 1  Formularz ofertowy – wzór 
2. Załącznik nr 2  Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udział w postepowaniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy   
 

O F E R T A 
 
 

..........................................................................     ................................................... 
/ nazwa i adres Wykonawcy, pieczęć firmy/                                                                                              / miejscowość, data/   
 
NIP:..................................................... 
Regon :................................................. 
Tel/FAX. :..................................................... 
e-mail :................................................ 
 
        Zamawiający: 
         Gmina Pysznica 
         ul. Wolności 322 
         37-403 Pysznica 
       
Przystępując do konkursu na zadanie pod nazwą: 

 
„Wykonanie zadań w ramach projektu „Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica”” 

 
Oferujemy zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie, wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 
 
Część I  
- zadanie 1: cena za 1 godz.          netto ………..……………….PLN 

podatek VAT, w wysokości .................% 
brutto ………..……………….PLN 

 
   tj. łącznie za zadanie nr 1 (brutto): …………………… x 18 godz. = ………………………..…….. PLN   
   słownie brutto: …..........................................................................................................................PLN 
 
- zadanie 2: cena za 1 godz.          netto ………..……………….PLN 

podatek VAT, w wysokości .................% 
brutto ………..……………….PLN 

 
   tj. łącznie za zadanie nr 2 (brutto): …………………… x 12 godz. = …………………………..….. PLN   
   słownie brutto: …..........................................................................................................................PLN 
 
- zadanie 3: cena za 1 godz.          netto ………..……………….PLN 

podatek VAT, w wysokości .................% 
brutto ………..……………….PLN 

 
   tj. łącznie za zadanie nr 3 (brutto): …………………… x 102 godz. = …………………………..….. PLN   
   słownie brutto: …............................................................................................................................PLN 
 
    RAZEM Część I: (zadanie 1 + zdanie 2 +zadanie3) …………………….…………………PLN (brutto)   
 
 



 
 
 
Część II  
- zadanie 1: cena za 1 godz.          netto ………..……………….PLN 

podatek VAT, w wysokości .................% 
brutto ………..……………….PLN 

 
   tj. łącznie za zadanie nr 1 (brutto): …………………… x 162 godz. = ………………………..…….. PLN   
   słownie brutto: …..........................................................................................................................PLN 
 
    RAZEM Część II: ……….………………………………PLN (brutto)   
 
 
 
 
Oświadczamy że : 
 
1) Zobowiązujemy się do wykonania części I, pkt 1 i 2 zamówienia w terminie:  ……………….…..…………………  
2) Zobowiązujemy się do wykonania części I, pkt.3  zamówienia w terminie:  …………………………………………  
3) Zobowiązujemy się do wykonania części II zamówienia w terminie:  …………………………………………………  
4) Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami konkursowymi, nie wnosimy do nich zastrzeżeń  i w pełni je  
akceptujemy  oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania  zamówienia. 
5) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
6) Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału*/z udziałem* podwykonawcy/ów. 
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: 
 
    1) …………………………………………………… część zamówienia …………………………………… 
                   (nazwa podwykonawcy) 
 
    2) ……………………………………………………. część zamówienia ………………………………… 
                     (nazwa podwykonawcy) 
 
 
Uwaga: Brak wpisu/skreślenia powyżej będzie rozumiany, że przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału 
podwykonawców.    
                                                 
7) Informuje, że wybór naszej oferty1 (wstawić X we właściwe pole): 
 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług: 
……………………………………- ………………………………………..zł netto 
(nazwa towaru/usługi)                                     (wartość bez kwoty podatku VAT) 
 
……………………………………- ………………………………………..zł netto 
(nazwa towaru/usługi)                                     (wartość bez kwoty podatku VAT) 
 
 



 
 
 
8) Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt. 7 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania   
    obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 
9) Ofertę niniejszą składamy na …... kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1. ……………………………… 
2. ……………………………… 
3. ……………………………… 
4. ……………………………… 

........................................................       
                       /podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do  

reprezentowania wykonawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 2 
 

Zamawiający: 
 Gmina Pysznica  
ul. Wolności 322 
37-403 Pysznica   

 (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

…………………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………

…………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Przystępując do konkursu na zadanie pod nazwą: 
 

„Wykonanie zadań w ramach projektu „Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica”” 
 
prowadzonego przez Gminę Pysznica, oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Ogłoszeniu  
o konkursie znak: GZOSP-K.1.2019. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
       ………………………………………… 

                              (podpis) 



 
 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w Ogłoszeniu o konkursie znak: GZOSP-K.1.2019. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………..,  
w następującym zakresie: ………………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 

       ………………………………………… 
               (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego              
8w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 

       ………………………………………… 
                    (podpis) 

                                                                                     


	Ogłoszenie o zamówieniu – Zapytanie ofertowe
	opisanych w pkt. 1 i 2:   3godz. (3x1godz.) x 34 grupy, 10-12 os./grupę), w tym:
	- 15 grup w PSP w Pysznicy,
	- 10 grup w PSP w Jastkowicach,
	- 5 grup w PSP w Kłyżowie,
	- 4 grupy w PSP w Krzakach.
	- 3 grupy w PSP w Pysznicy,
	- 3 grupy w PSP w Jastkowicach,
	- 2 grupy w PSP w Kłyżowie,
	- 1 grupa w PSP w Krzakach.
	tj. łącznie 162 godz..


