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Skoroszyce, 5 września 2019 r. 
 GZEASiP-RP-322/II/2/19 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne Przedszkole - rozwój ośrodka wy-
chowania przedszkolnego w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.03 - Wspar-
cie edukacji przedszkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji 
Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie zakupu i dostawy  do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Sidzinie, 
ul. Radziechowska 38, 48-320 Skoroszyce mebli, sprzętu i urządzeń oraz pomocy i materiałów dydaktycznych. 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Gminny Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach 
ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce 
NIP 7531063942; Regon 0011682291 
Tel: 77 431-80-96 
email: gzeasip@skoroszyce.pl 
www: http://gzeasip.skoroszyce.pl/ 
reprezentowany przez Tadeusza Koseckiego – Kierownika i Agnieszkę Kaczmarczyk – Główną Księgową. 
  
II. Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Szacowana wartość zamówienia przekracza 50 tys. zł netto. 
2. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie § 23 umowy o dofinansowanie pro-

jektu z dnia 30 lipca 2019 r. jest przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności według reguł opisanych w Wytycznych Mi-
nistra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r. (MIiR/2014-2020/12(4)) 
sekcje: 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów i 6.5.2 - Zasada konkurencyjności. 

3. Przedmiotem zamówienia jest: 
a.  zakup i dostawa do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Sidzinie, ul. Radziechowska 38, 48-320 Skoroszyce: 

1) część A - 1 zestawu przyrządów i pomocy do prowadzenia zajęć terapeutyczno-korekcyjnych obejmujący:  
a) 1 szt. 10-elementową ścieżkę sensoryczną (huśtawki sensoryczne, bujaki, basen z piłeczkami, stożki, terapeutyczne 

deskorolki, wieża schodowa, kamienie sensoryczne, drabinki) umożliwiającą stymulacje stóp, wspomagająca dotyk, 
równowagę itp.,  

b) 1 zestaw terapii ręki (Reha Pro - Wrist Exerciser - uniwersalne urządzenie do rehabilitacji nadgarstka i przedramie-
nia; piłka z kolcami "Jeż" i specjalna masa terapeutyczna,  

c) 1 zestaw pomocy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych: gry edukacyjne: "Domino logopedyczne", „Zabawa z kolo-
rami” i zestawy: "Relacje", "Sekwencje", "Szeregi", 

2) część B - 1 zestawu gier i pomocy do terapii logopedycznej i oligofrenopedagogiki po 1 szt. każdej: 
a) Sowa - gra w słowa,  
b) Obrazki i wyrazy do badania i doskonalenia słuchu fonemowego u dzieci, 
c) Pufcio - pomoc do wykonywania ćwiczeń oddechowych,  
d) Alfabet obrazkowy - mata edukacyjna, 
e) Logopedyczny Piotruś. Pak I, 
f) Kamienie księżycowe, 
g) Figurogram - klocki kreatywne - układanka logiczna, 
h) Memory "Nasze emocje" i  
i) Kolorowa Kreatywna Mozaika Grzybki, 

3) część C – 1 zestawu klocków Lego do zajęć robotyki z elementami neurolingwistyki obejmującego: 
a) 8 zestawów klocków Lego Maszyny proste do zajęć z 5 i 6-latkami – każdy zestaw obejmuje zestawów klocków Lego 

Maszyny proste [zgodny z LEGO EDU MASZYNY PROSTE I SILNIK (396) + ładowarka  
b) 9 zestawów klocków Lego Duplo - duże zestawy edukacyjne dla 3 - 4 latków:  

 10556 - wielki kuferek, 
 10805 - dookoła świata, 
 10835 - dom rodzinny, 
 10836 - miasteczko, 
 10841 - wesołe miasteczko, 
 10869 - przygody na farmie , 
 10875 - pociąg towarowy, 
 45019 - zestaw kreatywny, 
 6156 - fotosafari nowe zoo, 

4) część D - 1 zestawu sprzętu informatycznego i audiowizualnego obejmującego: 
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a) interaktywny zawierający tablicę interaktywną 70"C, głośniki, projektor z uchwytem sufitowym, okablowanie 
(HDMI + zasilające) i oprogramowanie, 

b) 3 laptopy – każdy z teczką oraz zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10, oprogramowaniem użytko-
wym Microsoft Office 2019 i myszą optyczną,  

c) 1 urządzenie wielofunkcyjne – laserowe, kolor 
d) 3 radiomagnetofony z wejściem USB,  

5) część E – 1 zestawu mebli przedszkolnych w tej samej stylistyce i kolorystyce obejmującego: 
a) 5 stolików przedszkolnych 6–osobowych, regulowanych z zaokrąglonymi rogami, 
b) 25 krzesełek przedszkolnych regulowanych, 

b. przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń, sprzętu, mebli, mate-
riałów i pomocy dydaktycznych dla każdej właściwej jednostki, 

c. udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia, sprzęt, meble, materiały i pomoce dydaktyczne w okresie trwania 
projektu tj. do 31 lipca 2021 r. 

d. urządzenia, sprzęt, meble, materiały i pomoce dydaktyczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami 
technicznymi, standardami oraz postanowieniami niniejszej umowy. Dostarczony sprzęt i wyposażenie dydaktyczne muszą 
być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami niniejszej 
umowy oraz posiadać kompletną dokumentację użytkownika, a w szczególności sporządzone w języku polskim instrukcję 
obsługi, nośniki instalacyjne, dokumenty gwarancyjne oraz wystawione na Zamawiającego dokumenty licencji, 

e. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu opro-
gramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony 
do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputero-
wym, 

f. oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. oraz posiadać deklarację zgod-
ności z normami Unii Europejskiej (znak CE) z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i poziomu zakłóceń elektromagnetycz-
nych wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, 

g. wymagania oraz specyfikacja oraz zamieszczona jest w zał. nr 1, stanowiącym integralną część zaproszenia, 
h. szczegóły logistyki dostaw zostaną ustalone z dyrektorem projektu i dyrektorem  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzi-

nie, 
i. końcowy odbiór nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego z udzia-

łem Wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół ich odbioru przez Zamawiającego, przy-
gotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy. 

4. Termin wykonania zlecenia do 15 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 
5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:  

a. 30100000-0 - maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli, 
b. 30213100-6 - komputery przenośne, 
c. 30232100-5 - drukarki i plotery, 
d. 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy, 
e. 38652100-1 - projektory, 
f. 38653400-1 - ekrany projekcyjne, 
g. 39161000-8 - meble przedszkolne 
h. 39162000-5 - pomoce naukowe, 
i. 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny, 
j. 48900000-7 - różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe. 

6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – zgodnie z ich wyodrębnieniem przedstawionym w Części II. - Formularzu 
Oferty, pkt. 1- kalkulacja). 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i przetestowania urządzeń, sprzętu, mebli, materiałów i pomocy dydaktycznych do-
starczonych Wykonawcę. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodat-
kowe dostawy, polegających na zwiększeniu ilości poszczególnych wyrobów zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Inwestycji 
i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r. (MIiR/2014-2020/12(4)) sekcje: 6.5 
Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt 8f. 

 
III. Wymagania: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają ob-
owiązek posiadania takich uprawnień – przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru (potwierdzający posiadanie 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;  

b. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – przedstawią: 
1) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 tys. PLN; 
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2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opła-
caniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem terminu składania ofert; 

c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – przedstawią wykaz 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

d. posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej trzech dostaw urządzeń, sprzętu, mebli, materiałów i pomocy dydaktycz-
nych wykonanych w ostatnich 5 latach o łącznej wartości co najmniej 50 tys. PLN; 

e. w stosunku, do których nie zachodzą okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie 
ustawy prawo zamówień publicznych, powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 
poz. 759) – złożą stosowne oświadczenie w brzmieniu jak w formularzu oferty. 

2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte 
w przedstawionych oświadczeniach i dokumentach. Z ich treści musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca je spełnia. 

3. Warunki płatności: przelewem po każdej części (zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Części II. - Formularzu Oferty, pkt. 1 -
Kalkulacja) na podany w Ofercie nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego 
rachunku lub faktury VAT, po wcześniejszym podpisaniu protokołu odbioru „bez zastrzeżeń”.  

4. Termin zapłaty może ulec przesunięciu w przypadku nieprzekazania przez Instytucję Pośredniczącą środków finansowych 
na konto projektu. W tej sytuacji Wykonawcy, zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r. ze zm., art. 4 pkt 3c) nie będą przysługiwać odsetki za zwłokę za ten okres.  

5. Płatnikiem jest Gmina Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, NIP 7532406077, Regon 531412941. 
 

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warun-
ków udziału w postępowaniu: 

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą wy-
pełnioną w języku polskim następujące oświadczenia i dokumenty:  
a. oświadczenia (zgodnie z treścią zawartą w Części II niniejszego Zaproszenia): 

1) o akceptacji i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
2) o zgodności składanej oferty z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, 
3) o związaniu niniejszą ofertą w okresie 30 dni od daty jej otwarcia, 
4) o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 
5) o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 
6) o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
7) o niezachodzeniu okoliczności, które - w przypadku gdyby postępowanie niniejsze prowadzone było w trybie ustawy 

prawo zamówień publicznych - powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 
poz. 759). 

8) o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego Imieniu do zacią-
gania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prze-
prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 
a) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został okre-

ślony przez IZ PO, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewień-

stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
b. Zobowiązania (zgodnie z treścią zawartą w Części II niniejszego Zaproszenia): 

1) do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
2) do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszym Zaproszeniu, 
3) dokonywania napraw gwarancyjnych lub wymiany urządzeń na nowe w ciągu zadeklarowanej w ofercie ilości dni ka-

lendarzowych (nie więcej niż 21 dni). 
c. Zaparafowany zał. nr 2 – wzór umowy z Wykonawcą. 
d. Oświadczenia RODO wszystkich osób zaangażowanych w realizację zlecenia – według wzoru stanowiącego zał. nr 3. 
e. Aktualny odpis z właściwego rejestru (potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru. 

mailto:ug@skoroszyce.pl
http://skoroszyce.pl/
mailto:gzeasip@skoroszyce.pl
http://gzeasip.skoroszyce.pl/


 
RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne Przedszkole - rozwój ośrodka wychowania przedszkolnego w Sidzinie” 

 PROJEKT  WSP ÓŁFI NA NSOWAN Y P RZEZ  U NIĘ  EU ROPE JSKĄ  W RA MACH E UROPE JSKIE G O FU ND USZU SP OŁEC ZNEG O       

 Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce 

NIP 7532406077; Regon 531412941 
Tel. +48 77 431 80 82, Fax +48 77 431 89 69 

email: ug@skoroszyce.pl 
www:  http://skoroszyce.pl/ 

 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach 
ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce 
NIP 7531063942; Regon 0011682291 
Tel: 77 431-80-96 
email: gzeasip@skoroszyce.pl 
www: http://gzeasip.skoroszyce.pl/ 

 

 

- 4 - 

f. Wykaz przedsięwzięć wraz z opisem charakteru i zadań Wykonawcy w realizowanych zleceniach lub listy referencyjne do-
tyczące co najmniej trzech dostaw urządzeń, sprzętu, mebli, materiałów i pomocy dydaktycznych wykonanych w ostatnich 5 
latach o łącznej wartości co najmniej 50 tys. PLN. 

g. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-
mówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

h. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaca-
niem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

i. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwier-
dzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składa-
nia ofert. 

j. Opłaconą polisę (wraz z dowodem jej opłacenia), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 
50 tys. PLN. 

k. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty po-
twierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U.  Nr 226, poz. 1817). 

l. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-
lenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wyko-
nawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

m. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa 
potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie Zamówienia.  

 
V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Skan opieczętowanej i odręcznie podpisanej oferty należy przesłać w wersji elektronicznej jako załącznik(i) wiadomości 
na adres e-mail: radosneprzedszkole@skoroszyce.pl, podając jej temat: „„Oferta na zamówienie nr GZEASiP-RP-322/II/2/19 – 
Zakup i dostawa urządzeń, sprzętu, mebli, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach Projektu nr RPOP.09.01.03-16-
0004/18 – „Radosne Przedszkole - …”   w terminie do dnia 16 września 2019 r., godz. 10.00.  

2. Wersję papierową oferty, z której sporządzono skan, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż 2 dni po wy-
znaczonym terminie ofert. 

3. Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.  
4. Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania w imieniu wykonawcy wiążących oświadczeń woli. 
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proce-

duralnych i merytorycznych jest dyrektor Projektu, e-mail: radosneprzedszkole@skoroszyce.pl    
 
VI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2019 r., o godz. 10.10. 
 
VII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: 

a. cena – 70 pkt - maksymalną ilość pkt, jaką można uzyskać – uzyskuje oferta z najniższą ceną - sposób obliczenia punktów: 
całkowita cena: oferowana minimalna brutto/całkowita cena brutto badanej oferty * 70 pkt, 

b. deklaracja Wykonawcy dotycząca ilości dni na dokonanie napraw gwarancyjnych – 30 pkt - maksymalną ilość pkt, jaką można 
uzyskać – sposób obliczenia punktów: najmniejsza ilość dni kalendarzowych spośród ofert nieodrzuconych (nie większa niż 
21)/ilość dni kalendarzowych w badanej ofercie * 30 pkt. 

2. Ocena ofert wyrażona zostanie w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru: 
 

 
całkowita cena 

 oferowana minimalna brutto 
 

najmniejsza ilość dni kalendarzowych dokonywania 
 napraw gwarancyjnych spośród ofert  

 

c = -------------------------------------------- * 70 pkt + ----------------------------------------------------------- * 30 pkt  

 
całkowita cena brutto  

badanej oferty 
 

ilość dni kalendarzowych dokonywania napraw  
gwarancyjnych w badanej ofercie 

 

  

gdzie „c” oznacza punktację przyznaną badanej ofercie wg powyższych kryteriów. 
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3. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu, 
oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę i prezentuje najlepszą atrakcyjność – najkrótszy termin dokonywa-
nia napraw gwarancyjnych - uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów wyliczoną według powyższego wzoru (maksymalna 
łączna ilość punktów wynosi 100). 

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 

punktacji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio Ofertach. 
 
VIII. Kryteria wyboru oferty: 
1. Na formularzu oferty należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz kwotę podatku VAT, jeżeli Oferent jest 

jego płatnikiem. 
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Cena zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 
5. Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
6. Dopuszcza się negocjacje w sprawie ceny. 
7. W wyborze ofert biorą udział Wykonawcy, którzy w określonym w pkt. V terminie złożą kompletne Oferty. 

 
  Załączniki:  
1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i/lub specyfikacja techniczna (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) 
2. Wzór umowy 
3. Oświadczenie  RODO 
 
 

Kierownik 
Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli  

w Skoroszycach 
 
 

Tadeusz Kosecki 
…………………………………………………………………….. 
 (pieczęć i podpis kierownika Zamawiającego) 
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CZĘŚĆ II. (wypełnia Wykonawca)  
 

Formularz Oferty 
 
Dotyczy postępowania Nr GZEASiP-RP-322/II/2/19  

Pieczęć firmowa/dane adresowe: 

 
 
 
 

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

NIP: 
 

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

Regon: 
........................................................................................................................ 

Nr rachunku bankowego: 
 

........................................................................................................................ 
Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej 
za realizację usługi1 ........................................................................................................................ 

E-mail osoby odpowiedzialnej za realizację usługi 
 

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

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej za realizację usługi 
 

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

1. Kalkulacja: 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami wymienionymi w Części I za łączną: 
 
a. cenę netto: ……………......zł, (słownie: ……..…..……..……...…............................................................ złotych), 

 
b. podatek VAT: .....................zł, (słownie: ............................................................................. .................... złotych), 

 
c. cenę brutto: ……………... zł, (słownie: ................................................................................................... złotych). 

 

a. część A - zestaw przyrządów i pomocy do prowadzenia zajęć terapeutyczno-korekcyjnych: 

Lp. Nazwa usługi/wyrobu  
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 
NETTO 

Wartość 
NETTO 

Stawka  
VAT 

Wartość  
VAT 

Wartość  
BRUTTO 

1.  

10-elementowa ścieżka sensoryczna (huśtawki sen-
soryczne, bujaki, basen z piłeczkami, stożki, terapeu-
tyczne deskorolki, wieża schodowa, kamienie senso-
ryczne, drabinki) umożliwiającą stymulacje stóp, 
wspomagająca dotyk, równowagę itp., 

zestaw 1      

2.  

zestaw terapii ręki (Reha Pro - Wrist Exerciser - uni-
wersalne urządzenie do rehabilitacji nadgarstka i 
przedramienia; piłka z kolcami "Jeż" i specjalna masa 
terapeutyczna 

zestaw 1      

3.  

zestaw pomocy do zajęć korekcyjno-kompensacyj-
nych: gry edukacyjne: "Domino logopedyczne", „Za-
bawa z kolorami” i zestawy: "Relacje", "Sekwencje", 
"Szeregi", 

zestaw 1      

Razem część A      
 

b. część B - zestaw gier i pomocy do terapii logopedycznej i oligofrenopedagogiki: 

Lp. Nazwa usługi/wyrobu  
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 
NETTO 

Wartość 
NETTO 

Stawka  
VAT 

Wartość  
VAT 

Wartość  
BRUTTO 

1.  Sowa - gra w słowa,  sztuka 1      

2.  
Obrazki i wyrazy do badania i doskonalenia słuchu fo-
nemowego u dzieci, 

sztuka 1      

3.  
Pufcio - pomoc do wykonywania ćwiczeń oddecho-
wych,  

sztuka 1      

4.  Alfabet obrazkowy - mata edukacyjna, sztuka 1      
5.  Logopedyczny Piotruś. Pak I, sztuka 1      
6.  Kamienie księżycowe, sztuka 1      
7.  Figurogram - klocki kreatywne - układanka logiczna, sztuka 1      

                                                           
1 osoba wymieniona w tym punkcie jest zobowiązana do złożenia oświadczenia RODO (zał. nr 3) 
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8.  Memory "Nasze emecje”, sztuka 1      
9.  Kolorowa Kreatywna Mozaika Grzybki, sztuka 1      

Razem część B      
 

c. część C – zestaw klocków Lego do zajęć robotyki z elementami neurlingwistyki: 

Lp. Nazwa usługi/wyrobu  
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 
NETTO 

Wartość 
NETTO 

Stawka  
VAT 

Wartość  
VAT 

Wartość  
BRUTTO 

1.  

zestaw klocków Lego Maszyny proste do zajęć z 5 i 6-
latkami – każdy zestaw obejmuje zestawów klocków 
Lego Maszyny proste [zgodny z LEGO EDU MASZYNY 
PROSTE I SILNIK (396) + ładowarka 

zestaw 8      

2.  

zestaw klocków Lego Duplo - duże zestawy eduka-
cyjne dla 3 - 4 latków: 

zestawy 9 --- --- --- --- --- 

 10556 - wielki kuferek, sztuka 1      

 10805 - dookoła świata, sztuka 1      

 10835 - dom rodzinny, sztuka 1      

 10836 - miasteczko, sztuka 1      

 10841 - wesołe miasteczko, sztuka 1      

 10869 - przygody na farmie , sztuka 1      

 10875 - pociąg towarowy, sztuka 1      

 45019 - zestaw kreatywny, sztuka 1      

 6156 - fotosafari nowe zoo, sztuka 1      

Razem część C      
 

d. część D - zestaw sprzętu informatycznego i audiowizualnego: 

Lp. Nazwa usługi/wyrobu  
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 
NETTO 

Wartość 
NETTO 

Stawka  
VAT 

Wartość  
VAT 

Wartość  
BRUTTO 

1.  

zestaw interaktywny zawierający tablicę interak-
tywną 70"C, głośniki, projektor z uchwytem sufito-
wym, okablowanie (HDMI + zasilające) i oprogamo-
wanie, 

zestaw 1      

2.  
laptop z teczką oraz zainstalowanym systemem ope-
racyjnym Windows 10, oprogramowaniem użytko-
wym Microsoft Office 2019 i myszą optyczną 

zestaw 3      

3.  urządzenie wielofunkcyjne – laserowe, kolor sztuka 1      
4.  radiomagnetofon z wejściem USB, sztuka 3      

Razem część D      
 

e. część E – zestaw mebli przedszkolnych w tej samej stylistyce: 

Lp. Nazwa usługi/wyrobu  
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 
NETTO 

Wartość 
NETTO 

Stawka  
VAT 

Wartość  
VAT 

Wartość  
BRUTTO 

1.  
stoliki przedszkolneh 6–osobowych, regulowane z 
zaokrąglonymi rogami, 

sztuka 5      

2.  krzesełka przedszkolne regulowane sztuka 25      

Razem część E      
 
 

2. Wykaz przedsięwzięć wraz z opisem charakteru i zadań Wykonawcy w realizowanych zleceniach lub listy referencyjne 
dotyczące kompleksowej realizacji co najmniej trzech dostaw urządzeń, sprzętu, mebli, materiałów i pomocy dydaktycz-
nych w ostatnich 5 latach 

L.p. Nazwa zadania Zleceniodawca 
Termin 

 realizacji  
Wartość  

w PLN 

Opis charakteru i zadań wykonawcy w realizacji co najmniej trzech 
dostaw urządzeń, sprzętu, mebli, materiałów  

i pomocy dydaktycznych 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
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8.       

9.       

10.       

 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wyko-
nania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami2 

L.p. Imię i nazwisko 
Wykształcenie 

 i kwalifikacje zawodowe 
Doświadczenie 

zawodowe  
Zakres  

wykonywanych czynności 
Informacja 

 o podstawie do dysponowania  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

4. Oświadczam, że: 
a. akceptuję i spełniam warunki udziału w postępowaniu, 
b. niniejsza oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, 
c. uważam się za związanego niniejszą ofertą w okresie ustalonym w Części I, 
d. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 
e. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
f. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
g. nie zachodzą w stosunku do mnie okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie 

ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 
poz. 759), 

h. nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi w jego imieniu 
do zaciągania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 
1) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony 

przez IZ PO, 
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) pozostawanie 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. 
i. świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zdefiniowanym niniejszym 

formularzem wyłącznie przez: 
1) Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego, oraz 
2) Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 

j. w celach realizacji projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia 
w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 –2020. 

k. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że w tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia 
danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 
przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.   

 
5. Zobowiązuję się, do; 

a. zawarcia umowy według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego (zał. nr 2) w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, 

                                                           
2 osoby wymienione w tym punkcie są zobowiązane do złożenia oświadczenia RODO (zał. nr 3) 
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b. wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i na warunkach określonych w niniejszym Zaproszeniu, 
c. dokonywania napraw gwarancyjnych lub wymiany urządzeń na nowe w ciągu ……. (wpisać ilość) dni kalendarzowych. 

 
 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 
(miejscowość, data) (pieczęć i podpis3) 

     
  

                                                           
3 osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy są zobowiązane do złożenia oświadczenia RODO (zał. nr 3) 
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Zał. nr 1– wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i/lub specyfikacja techniczna (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) 

Lp. Wyrób/usługa Wymagania/parametry 

1.  

 
część A - 1 zestaw przyrządów i pomocy do 
prowadzenia zajęć terapeutyczno-korek-
cyjnych 

1. 1 szt. 10-elementowa ścieżka sensoryczna (huśtawki sensoryczne, bujaki, basen z piłeczkami, 
stożki, terapeutyczne deskorolki, wieża schodowa, kamienie sensoryczne, drabinki) umożliwia 
stymulacje stóp, wspomaga dotyk, równowagę itp.,  

2. 1 zestaw terapii ręki (Reha Pro - Wrist Exerciser - uniwersalne urządzenie do rehabilitacji nad-
garstka i przedramienia; piłka z kolcami "Jeż" i specjalna masa terapeutyczna,  

3. 1 zestaw pomocy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych: gry edukacyjne: "Domino logope-
dyczne", „Zabawa z kolorami” i zestawy: "Relacje", "Sekwencje", "Szeregi". 

2.  

 
część B - 1 zestaw gier i pomocy do terapii 
logopedycznej i oligofrenopedagogiki po 1 
szt. każdej 
 

1. Sowa - gra w słowa, 
2. Obrazki i wyrazy do badania i doskonalenia słuchu fonemowego u dzieci, 
3. Pufcio - pomoc do wykonywania ćwiczeń oddechowych, 
4. Alfabet obrazkowy - mata edukacyjna, 
5. Logopedyczny Piotruś. Pak I, 
6. Kamienie księżycowe, 
7. Figurogram - klocki kreatywne - układanka logiczna, 
8. Memory "Nasze emecje", 
9. Kolorowa Kreatywna Mozaika Grzybki. 

3.  

 
część C – 1 zestaw klocków Lego do zajęć 
robotyki z elementami neurlingwistyki 
obejmujący: 
 
 

1. 8 zestawów klocków Lego Maszyny proste do zajęć z 5 i 6-latkami – każdy zestaw obejmuje ze-
stawów klocków Lego Maszyny proste [zgodny z LEGO EDU MASZYNY PROSTE I SILNIK (396) + 
ładowarka  

2. 9 zestawów klocków Lego Duplo - duże zestawy edukacyjne dla 3 - 4 latków duże zestawy edu-
kacyjne dla 3 - 4 latków:  
a. 10556 wielki kuferek, 
b. 10805 dookoła świata, 
c. 10835 dom rodzinny, 
d. 10836 miasteczko, 
e. 10841 wesołe miasteczko, 
f. 10869 przygody na farmie , 
g. 10875 pociag towarowy, 
h. 45019 zestaw kreatywny, 
i. 6156 fotosafari nowe zoo, 

4.  
część D – 1 zestaw sprzętu informatycz-
nego i audiowizualnego obejmującego 

1. zestaw tablica interaktywna z projektorem, głośnikami osprzętem, oprogramowanie i szkole-
niem wprowadzającym: 
1 tablica interaktywna,  
a. Powierzchnia tablicy: ceramiczna.  
b. Przekątna min. 70’’.  
c. Technologia wzorca punktowego.  
d. Bezprzewodowa komunikacja z komputerem. 
e. Głośniki. 
1 projektor z uchwytem sufitowym: 
a. Technologia Full HD.  
b. Kontrast min. 15 000:1.  
c. Jasność min. 3000 lumen.  

2. 3 laptopy – każdy z teczką oraz zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10, oprogra-
mowaniem użytkowym Microsoft Office 2019 i myszą optyczną. Zestaw obejmuje: 
a. komputer przenośny z co najmniej dwuletnim oprogramowaniem: 
b. systemowym (Windows 10)  
c. użytkowym (Microsoft Office 2019) i  
d. antywirusowym,  
Laptop: 
a. Procesor: min. 2 rdzenie, od 2.40 GHz do 3.00 GHz, 4 MB cache) 
b. Pamięć RAM: min. 8 GB  
c. Dysk twardy: Express Cache 8 GB 1000 GB SATA 5400 obr. 
d. Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer 
e. Typ ekranu: Matowy, LED 
f. Przekątna ekranu: 15,6"  
g. Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) 
h. Wielkość pamięci karty graficznej: 4096 MB GDDR3 (pamięć własna)  
i. Dźwięk: Dolby Home Theatre 4.0 
j. Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio 
k. Wbudowany mikrofon 
l. Wbudowane głośniki stereo  
m. Kamera internetowa 
n. Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 
o. Moduł Bluetooth 
p. Intel Wireless Display (WiDi) 
q. LAN 10/100/1000 Mbps 
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r. Rodzaje wejść / wyjść: Czytnik kart pamięci - 1 szt. 
s. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 
a. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 
b. USB 2.0 - 1 szt. 
c. RJ-45 (LAN) - 1 szt. 
d. HDMI - 1 szt. 
e. VGA (D-sub) - 1 szt. 
f. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 
g. Bateria: 4-komorowa, 2200 mAh, Li-Ion 
h. Wysokość * szerokość * głębokość: 24,1 mm * 378 mm * 260 mm 
i. Waga: max. 2,40 kg (z baterią) 
j. Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 
k. Dołączone akcesoria: Zasilacz 
l. Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta) 
m. Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) 
n. Dołączone oprogramowanie: Nośnik z systemem MS Windows 10 Home PL 64bit i pakiet Micro-

soft Office 2019 
Urządzenie wskazujące (mysz): bezprzewodowa zewnętrzna optyczna mysz obsługująca standard 
bluetooth, dwuklawiszowa z rolką 
Torba:  
o. Dodatkowe przegrody - na akcesoria (CD, myszkę, długopisy itp.), z oddzieloną przegrodą na do-

kumenty A4 
p. Rodzaj materiału: wodoodporny ekoskóra 
q. Kolor : czarny 
r. Wymiary zewnętrzne- dedykowana do rozmiaru matrycy 
s. Dodatkowe elementy: Wszystkie ściany i boki są usztywnione, zapewnia komputerowi ochronę 

przed przypadkowymi uderzeniami oraz izolację termiczną. 
t. Wyposażona w system idealnego dopasowania do wielkości sprzętu - zabezpiecza laptop przed 

przesunięciami. 
u. Metalowe elementy mocujące pasek 

3. 1 urządzenie wielofunkcyjne (fax- skaner-drukarko-kopiarka) 
a. Technologia druku: laserowa kolorowa 
b. Maks. rozmiar nośnika: A4 
c. Rozdzielczość druku w czerni: 2400 x 600 dpi 
d. Rozdzielczość druku w kolorze: 2400 x 600 dpi 
e. Max. szybkość druku mono: 22 str./min. 
f. Max. szybkość druku kolor: 22 str./min. 
g. Druk dwustronny [dupleks]: tak 
h. Praca w sieci [serwer druku]: tak 
i. Min. rozdzielczość skanera: 1200 x 2400 dpi 
j. Min. szybkość kopiarki w czerni i  w kolorze: 22 str./min. 
k. Min. rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi 
l. Min. pojemność pamięci faksu: 300 str. 
m. Min. szybkość transmisji faksu: 25 kbps 
n. Interfejs: USB 2.0; Ethernet 10/100 Mbps 
o. Zainstalowane opcje: automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | dupleks | podajnik wielofunk-

cyjny (1 arkusz) 
p. Max. waga: 24 kg 
q. Inne cechy: min. 9 cm kolorowy ekran dotykowy 
r. Min. normatywne obciążenie: 10000 str./mies.Technologia laserowa.  
s. Prędkość drukowania/kopiowania/skanowania mono i w kolorze 30 str./min.  
t. Możliwość drukowania/kopiowania/skanowania dwustronnego automatycznego.  
u. W zestawie: kopiarka, drukarka, skaner w trybie kolorowym.  
v. Rozdzielczość drukowania min. 1200x1200 dpi.  
w. Rozdzielczość skanowania min. 600x600 dpi.  
x. Min. wymogi: kaseta na 250 ark., podajnik na 50 ark.  
y. Dwustronny, automatyczny podajnik dokumentów.  

4. 3 radiomagnetofony 
Wejście USB 

5.  

 
część E – 1 zestaw mebli przedszkolnych 
w tej samej stylistyce i kolorystyce obej-
mujący  
 

1. 5 stolików przedszkolne 6–osobowych  
a. Regulacja wysokości, 
b. Zaokrąglone rogi.  

2. 25 krzesełek przedszkolnych  
a. Regulacja wysokości. 
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Zał. nr 2 – wzór umowy z Wykonawcą 
Skoroszyce, …. września 2019 r. 

 
(pieczęć nagłówkowa) 
GZEASiP-RP-322/II/…/19 

 

Umowa zlecenie  
w sprawie zakupu i dostawy  do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Sidzinie, ul. Radziechowska 38, 48-320 Skoroszyce 

mebli, sprzętu i urządzeń oraz pomocy i materiałów dydaktycznych  
w ramach Projektu  

nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych 
w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” 

 zawarta w dniu ……………………………………. w Skoroszycach 
pomiędzy 

Gminnym Zespołem Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach 
ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce 

NIP 7531063942; Regon 0011682291 
reprezentowany przez Tadeusza Koseckiego – Kierownika i Agnieszkę Kaczmarczyk – Główną Księgową 

  a 
…………………………….…..  

 z siedzibą: …………………………….…..  
 NIP: ……………………………….; Regon: ………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
………………………………….. 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach Projektu nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne Przedszkole - rozwój ośrodka 
wychowania przedszkolnego w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 
09.01.03 - Wsparcie edukacji przedszkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 
a. zakup i dostawa do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Sidzinie, ul. Radziechowska 38, 48-320 Skoroszyce: 

1) część A - 1 zestawu przyrządów i pomocy do prowadzenia zajęć terapeutyczno-korekcyjnych obejmujący:  
a) 1 szt. 10-elementową ścieżkę sensoryczną (huśtawki sensoryczne, bujaki, basen z piłeczkami, stożki, terapeutyczne 

deskorolki, wieża schodowa, kamienie sensoryczne, drabinki) umożliwiającą stymulacje stóp, wspomagająca dotyk, 
równowagę itp.,  

b) 1 zestaw terapii ręki (Reha Pro - Wrist Exerciser - uniwersalne urządzenie do rehabilitacji nadgarstka i przedramie-
nia; piłka z kolcami "Jeż" i specjalna masa terapeutyczna,  

c) 1 zestaw pomocy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych: gry edukacyjne: "Domino logopedyczne", „Zabawa z kolo-
rami” i zestawy: "Relacje", "Sekwencje", "Szeregi", 

2) część B - 1 zestawu gier i pomocy do terapii logopedycznej i oligofrenopedagogiki po 1 szt. każdej: 
a) Sowa - gra w słowa,  
b) Obrazki i wyrazy do badania i doskonalenia słuchu fonemowego u dzieci, 
c) Pufcio - pomoc do wykonywania ćwiczeń oddechowych,  
d) Alfabet obrazkowy - mata edukacyjna, 
e) Logopedyczny Piotruś. Pak I, 
f) Kamienie księżycowe, 
g) Figurogram - klocki kreatywne - układanka logiczna, 
h) Memory "Nasze emocje" i  
i) Kolorowa Kreatywna Mozaika Grzybki, 

3) część C – 1 zestawu klocków Lego do zajęć robotyki z elementami neurolingwistyki obejmującego: 
a) 8 zestawów klocków Lego Maszyny proste do zajęć z 5 i 6-latkami – każdy zestaw obejmuje zestawów klocków Lego 

Maszyny proste [zgodny z LEGO EDU MASZYNY PROSTE I SILNIK (396) + ładowarka  
b) 9 zestawów klocków Lego Duplo - duże zestawy edukacyjne dla 3 - 4 latków:  

 10556 - wielki kuferek, 
 10805 - dookoła świata, 
 10835 - dom rodzinny, 

mailto:ug@skoroszyce.pl
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 10836 - miasteczko, 
 10841 - wesołe miasteczko, 
 10869 - przygody na farmie , 
 10875 - pociąg towarowy, 
 45019 - zestaw kreatywny, 
 6156 - fotosafari nowe zoo, 

4) część D - 1 zestawu sprzętu informatycznego i audiowizualnego obejmującego: 
a) interaktywny zawierający tablicę interaktywną 70"C, głośniki, projektor z uchwytem sufitowym, okablowanie 

(HDMI + zasilające) i oprogramowanie, 
b) 3 laptopy – każdy z teczką oraz zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10, oprogramowaniem użytko-

wym Microsoft Office 2019 i myszą optyczną,  
c) 1 urządzenie wielofunkcyjne – laserowe, kolor 
d) 1 radiomagnetofon z wejściem USB,  

5) część E – 1 zestawu mebli przedszkolnych w tej samej stylistyce i kolorystyce obejmującego: 
a) 5 stolików przedszkolnych 6–osobowych, regulowanych z zaokrąglonymi rogami, 
b) 25 krzesełek przedszkolnych regulowanych, 

b. przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń, sprzętu, mebli, mate-
riałów i pomocy dydaktycznych dla każdej właściwej jednostki, 

c. udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia, sprzęt, meble, materiały i pomoce dydaktyczne w okresie trwania 
projektu tj. do 31 lipca 2021 r. 

d. urządzenia, sprzęt, meble, materiały i pomoce dydaktyczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami 
technicznymi, standardami oraz postanowieniami niniejszej umowy. Dostarczony sprzęt i wyposażenie dydaktyczne muszą 
być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami niniejszej 
umowy oraz posiadać kompletną dokumentację użytkownika, a w szczególności sporządzone w języku polskim instrukcję 
obsługi, nośniki instalacyjne, dokumenty gwarancyjne oraz wystawione na Zamawiającego dokumenty licencji, 

e. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu opro-
gramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony 
do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputero-
wym, 

f. oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. oraz posiadać deklarację zgod-
ności z normami Unii Europejskiej (znak CE) z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i poziomu zakłóceń elektromagnetycz-
nych wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, 

g. wymagania oraz specyfikacja oraz zamieszczona jest w zał. nr 1, stanowiącym integralną część zaproszenia, 
h. szczegóły logistyki dostaw zostaną ustalone z dyrektorem projektu i dyrektorem  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzi-

nie, 
i. końcowy odbiór nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego z udzia-

łem Wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół ich odbioru przez Zamawiającego, przy-
gotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy. 

3. Termin wykonania zlecenia do 15 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:  

a. 30100000-0 - maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli, 
b. 30213100-6 - komputery przenośne, 
c. 30232100-5 - drukarki i plotery, 
d. 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy, 
e. 38652100-1 - projektory, 
f. 38653400-1 - ekrany projekcyjne, 
g. 39161000-8 - meble przedszkolne 
h. 39162000-5 - pomoce naukowe, 
i. 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny, 
j. 48900000-7 - różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe. 

5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – zgodnie z ich wyodrębnieniem przedstawionym w Części II. - Formularzu 
Oferty, pkt. 1- kalkulacja). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i przetestowania urządzeń, sprzętu, mebli, materiałów i pomocy dydaktycznych 
dostarczonych Wykonawcę. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na 
dodatkowe dostawy, polegających na zwiększeniu ilości poszczególnych wyrobów zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra 
Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r. (MIiR/2014-2020/12(4)) 
sekcje: 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt 8f. 

8. Wykonawca oświadcza, że: 
a. posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obo-

wiązek posiadania, takich uprawnień - jest wpisany do  …………. (nazwa podmiotu prowadzącego rejestr i nr oraz datę wpisu); 

mailto:ug@skoroszyce.pl
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b. jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – przedstawił: 
1) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 tys. PLN; 
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opła-

caniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem terminu składania ofert; 

c. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – przedstawił wykaz 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

d. posiada doświadczenie co najmniej trzech co najmniej trzech dostaw urządzeń, sprzętu, mebli, materiałów i pomocy dydak-
tycznych (ale nie więcej niż 10) wykonanych w ostatnich 5 latach - przedstawił wykaz przedsięwzięć wraz z opisem charak-
teru i zadań Wykonawcy w realizowanych projektach/zamówieniach lub listy referencyjne z realizacji przedszkolnych pla-
ców zabaw o łącznej wartości co najmniej 50 tys. PLN; 

a. nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego imieniu 
do zaciągania zobowiązań lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 
1) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony 

przez IZ PO, 
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) pozostawanie 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. 
b. spełnia warunki określone w art. 22, ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych;                                                         
c. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicz-

nych; 
d. nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie 

ustawy prawo zamówień publicznych, powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 
poz. 759); 

 
§ 2 

WYKONYWANIE UMOWY 
1. Koordynatorem Umowy ze strony Zamawiającego jest dyrektor Projektu, e-mail: radosneprzedszkole@skoroszyce.pl    
2. Koordynatorem Umowy ze strony Wykonawcy jest ……………...,  tel. ………………..., e-mail: ……………... 
3. Osoby wymienione w pkt 1 i 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmo-

wania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.  
4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej stronie i nie wymaga zmian treści 

umowy. 
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: 

a. niezwłocznego informowania w formie pisemnej o problemach w realizacji zlecenia, 
b. udostępnienia dokumentów, w tym finansowych związanych z realizowanym zleceniem Instytucji Pośredniczącej - Woje-

wódzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu lub podmiotom przez niego wyznaczonym, 
c. przedstawienia na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących zlecenia w terminach 

określonych w wezwaniu, 
d. przestrzegania  zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 

z późn. zm). 
6. W ramach nn. Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w złożonej 

przez Wykonawcę ofercie, umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli realizacji przez Wykonawcę dostawy i montażu urządzeń.  
 

§ 3 
OBOWIĄZKI STRON, TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY, ODBIÓR 

1. Własność zakupionych urządzeń przechodzi na Zamawiającego w chwili zakończenia ich montażu przez Wykonawcę oraz podpi-
sania protokołu odbioru ilościowego bez zastrzeżeń. 

2. O terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej na 7 dni kalendarzowych wcześniej. Powiadomienie 
nastąpi e-mail Zamawiającego, e-mail dyrektora Projektu oraz na email Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzinie. 
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3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00. 
4. Z chwilą podpisania przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu przyjęcia ilościowego bez zastrzeżeń, ryzyko 

utraty przedmiotu przechodzi na Zamawiającego. 
5. Przedmiot umowy dostarczony będzie Zamawiającemu w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem. 
6. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot umowy do momentu przejęcia go przez Zamawiającego.  
7. Podczas odbioru, o którym mowa w pkt 1 Zamawiającemu przysługuje prawo przetestowania urządzeń. Pozytywne zakończenie 

wyżej wymienionych testów potwierdzone zostanie podpisaniem przez strony protokołu odbioru jakościowego.  
 

§ 4 
GWARANCJA JAKOŚCI I SERWISOWANIE 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia i usługę ich zamontowania na okres realizacji projektu – do 31 lipca 
2021 r. 

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego i jakościowego. 
3. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca może powierzyć osobie trzeciej, tylko za zgodą Zamawiającego. 
4. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis naprawczy urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu (m.in. dojazd, części, robocizna) oraz 

wsparcie techniczne. 
5. Strony ustalają następujący tryb zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji: 

a. Powiadomienie o ewentualnej awarii/uszkodzeniu nastąpi telefonicznie, faxem lub e-mail’em na wskazany przez Wyko-
nawcę nr telefonu, faxu lub adres poczty elektronicznej; 

b. powiadomienie, o których mowa w pkt a dokonywać może zarówno Zamawiający jak i przedstawiciel szkoły, która uczest-
niczy w realizacji projektu;  

c. Wykonawca podejmie naprawę sprzętu w miejscu jego użytkowania najpóźniej następnego dnia roboczego od chwili zgło-
szenia; 

d. w razie niemożności dokonania naprawy w miejscu, o którym mowa w pkt c Wykonawca będzie mógł na podstawie pisem-
nego protokołu odebrać sprzęt i dokonać jego naprawy w innym miejscu; jeśli naprawa ta będzie trwała dłużej niż …….. dni 
kalendarzowych Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt zastępczy; 

e. w szczególnie uzasadnionych przypadkach strony będą mogą uzgodnić inny termin naprawy, przy czym uzgodnienie to bę-
dzie musiało być dokonane na piśmie. 

6. Gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż …… dni, okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji. 
7.  W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji określonymi powyżej w niniejszej umowie, a warunkami gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę, obowiązują warunki korzystniejsze dla Zamawiającego. 
8. W przypadku dwukrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego podzespołu/elementu urządzenia lub całego urządzenia 

Zamawiający może żądać, żeby Wykonawca wymienił podzespół/element urządzenia lub odpowiednio całe urządzenie na nowe. 
Nowy podzespół/element lub urządzenie będzie objęte okresem gwarancji liczonym od daty wymiany. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego serwisowania dostarczonych Zamawiającemu urządzeń, o ile powyższe jest nie-
zbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania (Wykonawca ponosi koszty m.in. dojazdu, części, robocizny). 

10. Serwis powinien być wykonywany zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń i być każdorazowo potwierdzany pisemnie przez 
Wykonawcę. 

11. W ostatnim miesiącu okresu gwarancji Wykonawca dokona przeglądu gwarancyjnego sprzętu i usunie stwierdzone wówczas 
wady i usterki. Dokonanie przeglądu zostanie potwierdzone pisemnie. W razie nieuczynienia powyższego, Wykonawca zobowią-
zany będzie do nieodpłatnego usunięcia pierwszych wad, które ujawnią się po okresie gwarancji.  

12. Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 
 

§ 5 
RĘKOJMIA 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za to, że dostarczone urządzenia: 
a. są w pełni wartościowe i użyteczne, gdy idzie o wskazany w umowie sposób ich wykorzystania; 
b. posiadają wymagane przez Zamawiającego właściwości; 
c. są wydane w stanie zupełnym; 
d. nie stanowią własności osób trzecich oraz nie są obciążone prawami takich osób. 

2. W razie ujawnienia się wad, o których mowa w pkt 1 Zamawiający może: 
a. żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia wad, nie dłuższego niż w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ich zgło-

szenia, 
b. wymiany wadliwego urządzenia na nowe, 
c. lub odstąpić od umowy.  

3. Wszystkie koszty związane z uwzględnieniem roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi ponosi Wykonawca. 
4. Zamawiający powinien poinformować Wykonawcę o wykrytych wadach w ciągu miesiąca od dnia ich zauważenia. 
5. Dla zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi ma zastosowanie ten sam tryb, o którym mowa w § 4, pkt 5. 
6. W razie wykrycia wad fizycznych dostarczonego sprzętu, Wykonawca obowiązany będzie pokryć Zamawiającemu szkodę ponie-

sioną wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  
7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi: 

a. za wady fizyczne wygasają z upływem czterech lat od dnia odbioru; 
b. za wady prawne wygasają z upływem roku od chwili, kiedy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady.  
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§ 6 

WYNAGRODZENIE  
1. Za prawidłowe wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia pra-

widłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT po wcześniejszym podpisaniu protokołu odbioru „bez zastrzeżeń” na podany 
w ofercie nr rachunku bankowego ………………………………….  łączną kwotę brutto …………………… PLN (słownie: …………………… PLN) 
według poniższej specyfikacji:  

a. część A - zestaw przyrządów i pomocy do prowadzenia zajęć terapeutyczno-korekcyjnych: 

Lp. Nazwa usługi/wyrobu  
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 
NETTO 

Wartość 
NETTO 

Stawka  
VAT 

Wartość  
VAT 

Wartość  
BRUTTO 

1.  

10-elementowa ścieżka sensoryczna (huśtawki sen-
soryczne, bujaki, basen z piłeczkami, stożki, terapeu-
tyczne deskorolki, wieża schodowa, kamienie senso-
ryczne, drabinki) umożliwiającą stymulacje stóp, 
wspomagająca dotyk, równowagę itp., 

zestaw 1      

2.  

zestaw terapii ręki (Reha Pro - Wrist Exerciser - uni-
wersalne urządzenie do rehabilitacji nadgarstka i 
przedramienia; piłka z kolcami "Jeż" i specjalna masa 
terapeutyczna 

zestaw 1      

3.  

zestaw pomocy do zajęć korekcyjno-kompensacyj-
nych: gry edukacyjne: "Domino logopedyczne", „Za-
bawa z kolorami” i zestawy: "Relacje", "Sekwencje", 
"Szeregi", 

zestaw 1      

Razem część A      
 

b. część B - zestaw gier i pomocy do terapii logopedycznej i oligofrenopedagogiki: 

Lp. Nazwa usługi/wyrobu  
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 
NETTO 

Wartość 
NETTO 

Stawka  
VAT 

Wartość  
VAT 

Wartość  
BRUTTO 

1.  Sowa - gra w słowa,  sztuka 1      

2.  
Obrazki i wyrazy do badania i doskonalenia słuchu fo-
nemowego u dzieci, 

sztuka 1      

3.  
Pufcio - pomoc do wykonywania ćwiczeń oddecho-
wych,  

sztuka 1      

4.  Alfabet obrazkowy - mata edukacyjna, sztuka 1      
5.  Logopedyczny Piotruś. Pak I, sztuka 1      
6.  Kamienie księżycowe, sztuka 1      
7.  Figurogram - klocki kreatywne - układanka logiczna, sztuka 1      
8.  Memory "Nasze emocje”, sztuka 1      
9.  Kolorowa Kreatywna Mozaika Grzybki, sztuka 1      

Razem część B      
 

c. część C – zestaw klocków Lego do zajęć robotyki z elementami neurlingwistyki: 

Lp. Nazwa usługi/wyrobu  
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 
NETTO 

Wartość 
NETTO 

Stawka  
VAT 

Wartość  
VAT 

Wartość  
BRUTTO 

1.  

zestaw klocków Lego Maszyny proste do zajęć z 5 i 6-
latkami – każdy zestaw obejmuje zestawów klocków 
Lego Maszyny proste [zgodny z LEGO EDU MASZYNY 
PROSTE I SILNIK (396) + ładowarka 

zestaw 8      

2.  

zestaw klocków Lego Duplo - duże zestawy eduka-
cyjne dla 3 - 4 latków: 

zestawy 9 --- --- --- --- --- 

 10556 - wielki kuferek, sztuka 1      

 10805 - dookoła świata, sztuka 1      

 10835 - dom rodzinny, sztuka 1      

 10836 - miasteczko, sztuka 1      

 10841 - wesołe miasteczko, sztuka 1      

 10869 - przygody na farmie , sztuka 1      

 10875 - pociąg towarowy, sztuka 1      

 45019 - zestaw kreatywny, sztuka 1      

 6156 - fotosafari nowe zoo, sztuka 1      

Razem część C      
 

d. część D - zestaw sprzętu informatycznego i audiowizualnego: 

Lp. Nazwa usługi/wyrobu  
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 
NETTO 

Wartość 
NETTO 

Stawka  
VAT 

Wartość  
VAT 

Wartość  
BRUTTO 
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1.  

zestaw interaktywny zawierający tablicę interak-
tywną 70"C, głośniki, projektor z uchwytem sufito-
wym, okablowanie (HDMI + zasilające) i oprogramo-
wanie, 

zestaw 1      

2.  
laptop z teczką oraz zainstalowanym systemem ope-
racyjnym Windows 10, oprogramowaniem użytko-
wym Microsoft Office 2019 i myszą optyczną 

zestaw 3      

3.  urządzenie wielofunkcyjne – laserowe, kolor sztuka 1      
4.  radiomagnetofon z wejściem USB, sztuka 1      

Razem część D      
 

e. część E – zestaw mebli przedszkolnych w tej samej stylistyce: 

Lp. Nazwa usługi/wyrobu  
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 
NETTO 

Wartość 
NETTO 

Stawka  
VAT 

Wartość  
VAT 

Wartość  
BRUTTO 

1.  
stoliki przedszkolne 6–osobowe, regulowane z zao-
krąglonymi rogami, 

sztuka 5      

2.  krzesełka przedszkolne regulowane sztuka 25      

Razem część E      
 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 zaspokajają wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy 
i obejmują wszelkie koszty związane z jej realizacją. 

3. Dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Płatnika. 
4. Termin zapłaty może ulec przesunięciu w przypadku nieprzekazania przez Instytucję  Pośredniczącą  środków finansowych 

na konto projektu. W tej sytuacji Wykonawcy, zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r. ze zm., art. 4 pkt 3c) nie będą przysługiwać odsetki za zwłokę za ten okres. 

5. Płatnikiem jest Gmina Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, NIP 7532406077, Regon 531412941. 
 

§ 7 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości, a Zamawiający może domagać się zapłaty odszkodo-

wania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy: 

a. w razie ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przystąpienia do likwidacji Wykonawcy,  
b. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w pkt. 3 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

być złożone w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji  umowy, 
b. w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy, 
c. w razie niewykonania przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanego przedmiotu 

umowy. 
6. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się w szczególności realizację usługi niezgodnie z Ofertą, nn. Umową, ustalonym przez 

strony harmonogramem działań.  
7. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 
§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca oświadcza iż posiada opłaconą w dniu …………………… polisę nr ……………………… zawartą z …………………… potwierdza-

jącą, że Wykonawca jest ubezpieczony w okresie od ……………………… do ……………………… od odpowiedzialności cywilnej w zakre-
sie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną ………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji nn. umowy będzie każdorazowo ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej 
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w chwili zawarcia umowy. 

 
§ 9 

ZAMIANA STRON UMOWY ORAZ PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy w całości 

lub części. 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu 

umowy. 
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4. W razie naruszenia przez Wykonawcę pkt 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natych-
miastowym. 

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zama-

wiającego, wg prawa polskiego. 
4. Zaproszenie ofertowe oraz oferta przedłożona przez Wykonawcę stanowią integralną część niniejszej umowy. 
5. Każda ze stron nn. Umowy przedkłada aktualny na dzień zawarcia umowy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub równoważ-

nego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w ich imieniu do reprezentacji. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.  
8. Wykonawca oświadcza, że: 

a. został poinformowany, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 
- 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.03 - Wsparcie edukacji przedszkolnej, 
dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu; 

b. w związku z tym świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych i przyjmuje do wiadomości, że: 
1) administratorem danych w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację progra-

mów operacyjnych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 
2) administratorem danych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Opolskiego, 

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 ze zm.) – dane osobowe 
są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie:  

w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020: 
1) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115,  art. 122 ,  art. 125 ust. 2. lit d), oraz art. 125 ust 4 lit a), 

art. 125 ust 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. usta-
nawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria desygna-
cji) - punkt 3.A.iv;  

2) art. 5 oraz art. 19 ust. 4  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 wraz z załącz-
nikiem I i II do tego rozporządzenia;  

3) art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spój-
ności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.); 

W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Mor-
skiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchy-
lające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzo-
rów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany infor-
macji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

4) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspek-
tywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.); 

c. dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne Przedszkole - 
rozwój ośrodka wychowania przedszkolnego w Sidzinie”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO); 

d. dane zostały powierzone do przetwarzania: 

1) Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole,  
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2) Beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, 

3) oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta lub Partnerów uczestniczą w realizacji projektu: 

a) Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach, ul. Nyska 11, 48-
320 Skoroszyce, 

b) Zespołowi Szkolno–Przedszkolnemu w Sidzinie, ul. Radziechowska 3 i 38 , 48-320 Skoroszyce. 
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach projektu. 

e. dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przyjętego w Instytucji Zarządzającej Jednolitego 
Rzeczowego Wykazu Akt i wskazanych w nim kategorii archiwalnych spraw. 

f. podanie danych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach projektu; 

g. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje 
nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

h. w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przekażę informację o liczbie utworzonych miejscach pracy4. 
i. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
Dodatkowo został poinformowany o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych na podsta-

wie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1): 

1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
3) żądania od administratora dostępu do danych osobowych w zakresie danych dotyczących składającego niniejsze 

oświadczenie w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 
4) prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
5) prawie do przeniesienia danych osobowych. 

 

Wykonawca Zamawiający 
 

 
 

 

......................................................... 
(podpis Wykonawcy) 

……............................................................... 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 

  

                                                           
4 Dotyczy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
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Zał. nr 3 – Oświadczenie  RODO  
 

Oświadczenie RODO osoby zaangażowanej w realizację zlecenia 

(w przypadku zaangażowania kilku osób - patrz część II. - Formularz Oferty, pkt 3 - Wykaz osób … - 

  w realizację zlecenia niniejsze oświadczenie składa każda z nich) 
 

W związku z realizacją zlecenia w ramach projektu nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne Przedszkole - rozwój ośrodka wy-

chowania przedszkolnego w Sidzinie”. oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający reali-
zację programów operacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Opolskiego, 

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i e rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. 
L. 2016.119.1) oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie:  

w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020: 

a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115,  art. 122 ,  art. 125 ust. 2. lit d), oraz art. 125 ust 4 lit a), 
art. 125 ust 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. usta-
nawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria desygna-
cji) - punkt 3.A.iv;  

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 wraz z za-
łącznikiem I i II do tego rozporządzenia;  

c) art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spój-
ności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.); 

W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Mor-
skiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europej-
skiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzo-
rów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany infor-
macji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w per-
spektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.); 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 – „Radosne 
Przedszkole - rozwój ośrodka wychowania przedszkolnego w Sidzinie” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalno-
ści wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO); 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: 

a) Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole,  

b) Beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, 

c) oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta lub Partnerów uczestniczą w realizacji projektu: 

1. Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach, ul. Nyska 11, 48-
320 Skoroszyce, 

2. Zespołowi Szkolno–Przedszkolnemu w Sidzinie, ul. Radziechowska 3 i 38 , 48-320 Skoroszyce. 
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Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie Powierza-
jącego, Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu który zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją Zarządzającą 
na realizację ewaluacji.  Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione specjalistycznym firmom, realizującym 
na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej kontrole w ramach RPO WO;  

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przyjętego w Instytucji Zarządzającej Jednolitego 
Rzeczowego Wykazu Akt i wskazanych w nim kategorii archiwalnych spraw. 

7) podanie danych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach projektu; 

8) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje 
nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

9) w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przekażę informację o liczbie utworzonych miejscach pracy5. 

10) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

Dodatkowo zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych na pod-
stawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1): 
1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
3) żądania od administratora dostępu do danych osobowych w zakresie danych dotyczących składającego niniejsze oświadcze-

nie w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 
4) prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
5) prawie do przeniesienia danych osobowych. 
 
                  

 

…..……………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

miejscowość, data czytelny podpis składającego oświadczenie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Dotyczy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
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