
 

 
Zapytanie ofertowe 

 

Zespół Szkół Sportowych w Supraślu 
 

ogłasza nabór 
Nauczycieli/Prowadzących poniższe zajęcia dodatkowe 

w ramach projektu 

pt.: „Gimnazjum z klasą” 
realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
w roku szkolnym 2014/2015: 

1) zajęcia naukowe z biologii (rozwijające kompetencje przyrodniczo-

naukowe z dziedziny biologii z wykorzystaniem innowacyjnych form 

przekazu, m.in. poprzez przeprowadzanie eksperymentów) - 1grupa 

łącznie 28 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego, 

2) zajęcia naukowe z fizyki (rozwijające kompetencje przyrodniczo-

naukowe z dziedziny fizyki z wykorzystaniem innowacyjnych form 

przekazu, m.in. poprzez przeprowadzanie eksperymentów) - 1grupa 

łącznie 28 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego, 

3) zajęcia informatyczne (rozwijające kompetencje informatyczne w tym 

nauka przygotowania gazety, folderów, ulotek, wystawy) - 1grupa 

łącznie 28 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego, 

4)  zajęcia sportowe na basenie (rozwijające kompetencje społeczne i 

obywatelskie, podnoszące sprawność fizyczną, realizowane na basenie 

wyłącznie przez nauczyciela z uprawnieniami instruktora pływania) - 3 

grupy po 1 wyjeździe/tyg; łącznie 168 godzin zajęć, w tym: 84 godziny 

dydaktyczne na basenie w ciągu roku szkolnego, i 84 godz. opieki 

podczas transportu na basen i z powrotem, 

5) sportowe zajęcia otwarte obejmujące trening grup sportowych 

podczas ferii zimowych 2015 – 10 dni po 4h; łącznie 40 godzin zajęć 

dydaktycznych w ciągu roku szkolnego,  

6) grupowe i indywidualne zajęcia z poradnictwa i doradztwa 

edukacyjno-zawodowego (umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu 

zawodów, aktywizujące do wyboru zawodu, uczące postaw wzajemnego 
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szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, 

realizowane w celu przeprowadzenia testów predyspozycji zawodowych, 

konsultacjiw przygotowaniu port folio uczestników/uczestniczek oraz 

IPDE-Z) – 2 grupy po 3h/projekt; łącznie 6 godzin lekcyjnych 

realizowanych od poniedziałku do piątku i/lub weekendowo i/ lub w 

trakcie ferii zimowych w ciągu roku szkolnego w ciągu roku szkolnego. 

 

I. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna lub umowa 

o współpracy. 

 

II. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, nr WND-POKL.09.01.02-20-

816/13 pt. „Gimnazjum z klasą”. 

 

III. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  

 

Miejsce: Zespół Szkół Sportowych w Supraślu, ul. Piłsudskiego 1,16-030 

Supraśl/Basen - Zespół Szkół nr 6 w Białymstoku, ul. Pietrasze 29, 15-131 

Białystok od poniedziałku do piątku, weekendowo, w trakcie ferii zimowych 

2015, dopasowane do obowiązkowych zajęć lekcyjnych uczniów Gimnazjum 

Sportowego w Supraślu, w zależności od godzin dyspozycyjności danej grupy 

UP. Wykonawcy będą prowadzić zajęcia wg otrzymanego od Zamawiającego 

harmonogramu. Harmonogramy będą dostarczane każdorazowo w wypadku 

zmiany planu zajęć szkoły. Wykonawca musi wykazać się dyspozycyjnością 

i elastycznością wobec zmian w harmonogramach. Jeżeli zajęcia w danym 

tygodniu się nie odbędą (w przypadku choroby Wykonawcy, długiego 

weekendu, itp.), prowadzący będzie zobligowany do odpracowania zajęć 

w ciągu kolejnych tygodni zgodnie z ustalonym terminem przez 

Zamawiającego. 

Informacje dodatkowe: 

 realizacja zajęć na basenie obejmuje: 45 min. zajęć treningowych na 

wyznaczonym basenie oraz opiekę z miejsca zbiórki na basen 

i z powrotem. 

 

IV. Wymagania konieczne: 

 kierunkowe wykształcenie wyższe,  

 kwalifikacje pedagogiczne do pracy w gimnazjum, 

 staż pracy min. 3 lat, 

 w przypadku zajęć sportowych osoba powinna mieć pełne kwalifikacje 

instruktora nauki pływania i/lub narciarstwa,  

 doświadczenie i umiejętności do prowadzenia w/w zajęć. 

 

 



 
V. Wymagania dodatkowe: 

 umiejętność pracy metodami warsztatowymi, treningowymi(w 

przypadku zajęć sportowych), 

 umiejętność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych 

środków nauczania. 

VI. Zakres obowiązków : 

 pomoc przy rekrutacji uczestników na własne zajęcia; 

 prowadzenie zajęć i dokumentacji, w tym zdjęciowej zgodnie 

z harmonogramem; 

 udostępnienie wybranych scenariuszy zajęć w formie elektronicznej; 

 okresowa i końcowa ewaluacja postępów uczniów; 

 przygotowanie tematyki i opracowanie programu zajęć, treningu na 

r.sz. 2014/2015; 

 udział w wycieczkach i wyjściach edukacyjnych wraz ze swoją grupą; 

 sporządzanie sprawozdań z wycieczek lub wyjść; 

 uzupełnianie dziennika zajęć pozalekcyjnych, 

 dokumentacja fotograficzna zajęć. 

 

VII. Ofertę powinna zawierać  

1. Cv ze zdjęciem i przebiegiem pracy zawodowej, 

2. formularza oferty- załącznik nr 1, 

3. formularz cenowy- załącznik nr 2,  

4. oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym- załącznik nr 3,  

5. oświadczenie osób zaangażowanych w realizacje projektów POKL 

załącznik nr 4  

6. formularz aplikacyjny osób zgłaszających chęć prowadzenia zajęć 

dodatkowych (dotyczy osób fizycznych)- załącznik nr 5a (do 

załącznika powinny być dołączone dokumenty potwierdzające 

wymagania konieczne) lub oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dotyczy firm)- załącznik 

nr 5b (do załącznika powinny być dołączone dokumenty 

potwierdzające spełnienie przez wskazane osoby wymagań 

koniecznych). Wszystkie wymagane załączniki dostępne są w siedzibie 

Zamawiającego w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu, na stronie 

internetowej projektu w zakładce Gimnazjum z klasą: www.z2s.edu.pl 

lub elektronicznie pod adresem e-mailowym gimnazjumzklasa@wp.pl.  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

VIII. Płatności będą dokonywane w rozliczeniu miesięcznym na podstawie 

złożonego rozliczenia godzin oraz wystawionego rachunku bądź 

faktury. Zamawiający zastrzega, iż płatności uzależnione będą od 

terminów wpływu kolejnych transz dofinansowania, o którym mowa w 

pkt. II zapytania.  
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IX. Termin i miejsce złożenia dokumentów: 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: Oferta 

na prowadzenie zajęć podać nazwę) w siedzibie Zespołu Szkół Sportowych w 

Supraślu przy ul. Piłsudskiego 1, w terminie od dnia 03.09.2014 r. do dnia 

19.09.2014 r. do godz. 12:00. Ważne są tylko oferty podpisane czytelnie. 

 

X. Kryterium wyboru oferty: 50% cena, 50% doświadczenie. (przy 

spełnieniu wymogów koniecznych określonych w pkt. IV niniejszego 
zapytania).  
 

Zamawiający oceniając kwalifikacje oraz doświadczenie kandydatów dokona 
porównania kwalifikacji oraz doświadczenia podmiotów/osób fizycznych 
ubiegających się o świadczenie usług i przyzna punkty proporcjonalnie do 

posiadanych kwalifikacji i doświadczenia po przeanalizowaniu wszystkich 
złożonych ofert. 

Sposób oceny ofert: 
Ocena = A+B 
gdzie: 
A = cena (50 pkt) 

B = kwalifikacje i doświadczenie (50 pkt) 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą/e ofertę/y, która/e uzyska/ją 
najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria i podpisze 

umowę z wybranym wykonawcą na realizację zamówienia. Jeśli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
  

XI. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Dyrektor Zespołu 

Szkół Sportowych w Supraślu i kierownik projektu poprzez zapytania 

w formie elektronicznej, adres e-mail: gimnazjumzklasa@wp.pl 

 

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji stawek za 

świadczenie usługi edukacyjnej w przypadku gdyby cena 

najkorzystniejszej oferty/ofert lub oferta/oferty z najniższą ceną 

przewyższały kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

 
mgr Krystyna Lucyna Roczniak 

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu  
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Załącznik nr 1-Formularz oferty 

 
………………………. dnia………………… 

 
Znak sprawy………………………………………… 
 

FORMULARZ OFERTY 
Na wykonanie zadań Nauczyciela/Prowadzącego zajęcia dodatkowe  

w ramach projektu „Gimnazjum z klasą” poniżej 14.000 euro. 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zespół Szkół Sportowych w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl. 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonywanie zadań Nauczyciela/Prowadzącego zajęcia dodatkowe w projekcie: 
„Gimnazjum z klasą” nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-816/13. 

a) termin wykonania zamówienia -   ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

b) okres gwarancji  - nie dotyczy, 
c) warunki płatności- w rozliczeniu miesięcznym na podstawie 

złożonego rozliczenia godzin oraz wystawionego rachunku bądź 

faktury. 
d) inne- nie dotyczy. 
III. Forma złożenia oferty 

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2014r. do godz. 
12:00 w formie: 

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres Zespołu Szkół Sportowych w 

Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl, 
b) faksem na nr – nie dotyczy 
c) w wersji elektronicznej na e-mail: – nie dotyczy 

IV. Nazwa adres Wykonawcy 
Nazwa 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Adres 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
NIP…………………………………………REGON………………………………………………….. 
NR rachunku bankowego………………………………………………………………………….. 

V. Cena oferty łącznie 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
Cenę netto ………………………………………… zł 
Podatek VAT………………………………………..zł 
Cenę brutto…………………………………………zł 
Słownie brutto……………………………………………………………………………………..zł 

Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 
niego zastrzeżeń.  
Załącznikami do formularza oferty stanowiącymi integralna część oferty są: 

1. ………………………………………………………………………… 
 

 
 
………………………………………..                              ……………………………………… 
      (pieczęć wykonawcy)                                             (podpis osoby uprawnionej) 



 
 

Załącznik nr 2- Formularz cenowy 

 

 
 

Załącznik do zapytania ofertowego formularz cenowy 
 

Nazwa zamówienia Czas realizacji  Wartość całości 
zamówienia brutto 

zajęcia naukowe (biologia) 28 godz. 
 

zajęcia naukowe (fizyka) 28 godz. 
 

zajęcia informatyczne 28 godz. 
 

zajęcia sportowe na basenie 

84 godz. zajęć 
 na basenie 

 

84 godz. opieki w czasie 
transportu na basen  

i z powrotem 

sportowe zajęcia otwarte obejmujące 
trening grup sportowych podczas 
ferii zimowych 2015 

40 godz. 
 

grupowe i indywidualne zajęcia z 
poradnictwa i doradztwa edukacyjno-
zawodowego 

6 godz. 
 

Razem 
 

 

 
……………………………… 

Podpis Oferenta 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym  

 
 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 
 

 
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo*  
z Zamawiającym, tj. Zespołem Szkół Sportowych w Supraślu, ul. Józefa 

Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl 
 

 
Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej;  
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika;  
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli   

 
 

 
 
Data i miejsce…………………………………………………  

 
 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej ………………………………  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
______________________________________________________ 
*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. 



 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie osób zaangażowanych w realizacje projektów POKL 

OŚWIADCZENIE OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJE  

PROJEKTÓW POKL 

Oświadczam, iż obciążenie wynikające z zaangażowania mnie do projektu „Gimnazjum z 
klasą” o nr WND-POKL.09.01.02-20-816/13 nie wyklucza możliwości prawidłowej i 

efektywnej realizacji powierzonych mi zadań. Moje łączne zaangażowanie zawodowe1 w 

realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 

Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 240 godzin miesięcznie. Zobowiązuję się 

jednocześnie do nie przekraczania ww. miesięcznego limitu godzin w okresie mojego 
zaangażowania do projektu. 

Oświadczam, iż nie jestem zaangażowany/a w realizację innych projektów finansowanych  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

 
Oświadczam, iż jestem zaangażowany/a w realizację następujących projektów: 

 

Tytuł projektu i nazwa 

Beneficjenta 

Rodzaj umowy Okres 

zaangażowania 

Liczba godzin 

zaangażowania 

miesięcznie2 

1. 

 

   

2. 

 

   

Oświadczam, iż nie jestem zaangażowany/a w realizację żadnych innych zadań finansowanych 
ze źródeł pozaprojektowych, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów. 
 
Oświadczam, iż jestem zaangażowany/a w realizację następujących zadań pozaprojektowych: 

 

Nazwa pracodawcy / 

zleceniodawcy 

Rodzaj umowy Okres 

zaangażowania 

Liczba godzin 

zaangażowania 
miesięcznie 

1. 

 

   

2. 

 

   

Oświadczam, iż podmiot wskazany pod nr ..... jest instytucją uczestniczącą w realizacji PO 
KL3, jednakże w przypadku zaangażowania mnie do projektu nie zachodzi konflikt interesów4 
ani ryzyko podwójnego finansowania wydatków. 

W przypadku zaangażowania w realizację więcej niż jednego projektu zobowiązuję się do prowadzenia 
ewidencji godzin i zadań5 realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, z wyłączeniem 
przypadku, gdy będę wykonywać wszystkie zadania na podstawie jednego stosunku pracy. 
Zobowiązuję się także do przekazania Beneficjentowi ww. ewidencji, w odniesieniu do okresu 
wykonywania zadań w ramach projektu Beneficjenta. 

 

...................................................................... Data i czytelny podpis 

 

                                                 
1 Dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i 

samozatrudnienia (o którym mowa w sekcji 4.5.3 Wytycznych) oraz zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. 

2 W przypadku, gdy nie jest możliwe podanie dokładnej liczby godzin zaangażowania (np. w przypadku umów o dzieło lub prowadzenia 

działalności gospodarczej), należy podać orientacyjną i uśrednioną liczbę godzin.  

3 Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO KL rozumie się Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą 
(Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą. 

4 Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w szczególności: przyjmowanie 

jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie 
dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków 

służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych. 

5 Ewidencja ta powinna mieć charakter „dziennika zajęć”, z którego powinno wynikać, jakie zadania (wg klasyfikacji zadań wskazanej we 
wniosku o dofinansowanie projektu) w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia. Natomiast 

szczegółowe wskazywanie poszczególnych czynności w ramach danej umowy nie jest wymagane. 



 
Załącznik nr 5a – Formularz aplikacyjny osób zgłaszających chęć prowadzenia zajęć 
dodatkowych (dotyczy osób fizycznych) 

Formularz aplikacyjny na stanowisko nauczyciela/prowadzącego 

 

 
Lp. Nazwa Poniżej proszę wpisać dane: 

Dane 
uczestnika 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Płeć □ Kobieta □ Mężczyzna 

4 PESEL  

Dane 
kontaktowe 

5 Ulica  

6 Nr domu/lokalu  

7 Miejscowość  

8 Kod pocztowy  

9 
Telefon 
komórkowy 

 

10 
Adres poczty 
elektron. (e-mail) 

 

 

Aplikowane 
stanowisko 
/rodzaj zajęć:  

 

Wykształcenie:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe 
umiejętności/ 
kwalifikacje 
uwagi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oczekiwana stawka brutto za 1 
godzinę lekcyjną: 
 

 
 
 
 

Możliwa liczba godzin i grup zgodnie 
z zapytaniem ofertowym: 
(np. zajęcia naukowe - 2 grupy po 2h/tyg; 
łącznie 56 godzin lekcyjnych w ciągu roku 
szkolnego) 

 
 
 
 

Dyspozycyjnośd (możliwe godziny 
prowadzenia zajęć w projekcie pt 
„Gimnazjum z klasą”) 

 

Pn………………………………………. 
Wt………………………………………. 
Śr……………………………………….. 
Czw…………………………………….. 
Pt……………………………………….. 
Sob……………………………………… 

 
 
Oświadczam, że:  

1. deklaruję uczestnictwo w działaniach wskazanych przez Zamawiającego niezbędnych do 
realizacji zadań przewidzianych w ramach projektu, 

2. zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego   Funduszu Społecznego oraz w ramach 
współfinansowania krajowego z budżetu państwa, 

3. zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i 
akceptuję zawarte w niej informacje, 

4. uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej 
dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

                                                               ………..………..…………… (data i czytelny podpis) 

 

 

Do formularza załączam: 

1. Dyplomy i certyfikaty, świadectwa pracy, referencje* poświadczające posiadane 
kwalifikacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*należy podać wykaz złożonych załączników zgodnie ze stanem faktycznym 

 

 



 
Załącznik nr 5b – Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia (dotyczy firm) 

 
Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

 
          Wykaz osób, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie do realizacji 

zajęć dodatkowych wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz spełniają 
warunki konieczne zgodnie pkt. IV w ramach projektu „Gimnazjum z klasą” 

nr WND-POKL.09.01.02-20-816/13  finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji realizowanego przez Zespół Szkół Sportowych w Supraślu.  

 

Lp Imię i nazwisko 

nauczyciela/prowadzące
go zajęcia 

Rodzaj zajęć 

np. zajęcia 
naukowe 

Kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie 

zawodowe 

1  
 

 

   

2  
 

 

   

3  
 

 

   

4  
 
 

   

Świadomy /a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu 
karnego ( Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) oświadczam, że 

powyższe dane są zgodne z prawdą. 
                                                                                 
 …………………….., dnia…………….  

 
 

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

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
wykonawcy, a w 

przypadku oferty wspólnej –podpis pełnomocnika 
wykonawców 

 
 

 

 

 


