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Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności 

nr 1202845  z dnia 27.08.2019 
na usługę przeprowadzenia kursów "Spawanie blach i rur spoinami 

pachwinowymi metodą MAG" i kursów "Przygotowanie do uzyskania 
uprawnień elektrycznych do 1kV" 

 
Dotyczy Projektu pt. "Mój zawód - moja pasja" realizowanego na podstawie umowy  
o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07F1/17-01 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla 
osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. 
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 
kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 
– RIT 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Rybnik - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki  
w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23,  
email: mzmp@zsme.pl 
telefon: 32 422776, 505 761 524 
fax: 32 4229266 
 

2. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  
Postępowanie zwolnione jest ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy. 
Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  
w Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone: 
- na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki 
w Rybniku,  
- na stronie http://zsme.bip.edukacja.rybnik.eu/1246/, 
- na stronie http://mzmp.zsme.pl/index.php?pokaz=zapytania 
- na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
a) Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia 5 kursów "Spawanie blach i 
rur spoinami pachwinowymi metodą MAG" i 3 kursów "Przygotowanie do uzyskania 
uprawnień elektrycznych do 1kV" w ramach projektu pt. "Mój zawód - moja pasja" 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

b) Cel zamówienia 
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy/ów, z którym/i zostanie podpisana 
umowa/y na przeprowadzenie kursów (część 1 - "Spawanie blach i rur spoinami 
pachwinowymi metodą MAG",  część 2 - "Przygotowanie do uzyskania uprawnień 
elektrycznych do 1kV") dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 
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Kościuszki w Rybniku, który jest niezbędny i bezpośrednio powiązany z realizacją 
projektu pt. "Mój zawód - moja pasja". 

 
c) Przedmiot zamówienia 

Rodzaj zamówienia: usługi szkoleniowe 
Kod CPV:  80500000 - Usługi szkoleniowe 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzenia 5 kursów 
"Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG" i 3 kursów 
"Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1kV" dla Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, 44-200 Rybnik,  
ul. Tadeusza Kościuszki 23, w ramach projektu pt. "Mój zawód - moja pasja" 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
 

Ze względu na charakter usług Zamawiający podzielił je na 2 części: 
1. Część  1 - kurs "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG"  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
2. Część  2 - kurs "Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1kV" 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
 
d) Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
4. TERMIN I MIEJSCE ORAZ WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin wykonania usług w ramach każdej z części: od dnia podpisania umowy  

do 31 marca 2021r. 
2. Miejsce wykonania zamówienia:  

a) część 1 - zgodnie z zapisami w umowie (załącznik nr 4), 
b) część 2 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w 
Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23. 

3. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 

zapytanie, dokonywane będą w PLN. 
5. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
6. Nieterminowe wykonanie usługi będzie obwarowane naliczeniem kar umownych, 

zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 4 - część 1 i załącznik nr 5 - część 2). 
7. Warunki realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca Załącznik nr 4 (część 1) i 

załącznik nr 5 (część 2) do zapytania ofertowego. 
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I WYKLUCZENIA 
1. W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający zgodne z przepisami 

uprawnienia do realizacji kursów będących przedmiotem zamówienia. Oferent jest 
zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie w/w wymogu. 

 
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  

z Zamawiającym. 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 przeprowadzaniem procedury 
wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

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

Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

 
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA,  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 
4. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  
5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści. 
6. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru 

określonego w Załączniku nr 2.  
7. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
8. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną 

realizacją przedmiotu zamówienia.  
9. Oferta powinna zawierać: 

 - załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
 - załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania 

- dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu posiadania uprawnień do realizacji 
kursu/ów będących przedmiotem zamówienia 

- programu kursu/ów 
10. Oferta musi być podpisana własnoręcznie.  
11. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub 

podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być 
parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. 

12. Ofertę do niniejszego ogłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 5 września 2019r. 
do godz.15.00,  osobiście w sekretariacie Zamawiającego (Zespół Szkół Mechaniczno-
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Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza. Kościuszki 23) od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 lub pocztą tradycyjną/kurierem 
na adres: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki, 44-200 
Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23 (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7:30 do 15:00) lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych  
i podpisanych dokumentów) na adres mzmp@zsme.pl, z dopiskiem:  "OFERTA NA 
KURS - projekt". 

13. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty. Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

14. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 

15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

 
 

7.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY I INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:    
1. Kryterium wyboru oferty:   cena - 100% 

Oferty będą oceniane wg kryterium punktowego.  
Ofertą najkorzystniejszą (C) będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg 
wzoru:    
C = Cmin/ Cof x 100 
Cmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert  
Cof - cena brutto ocenianej oferty 
Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

2. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. 

3. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  

4. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 9 września 2019r.:  
a) na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 

Kościuszki w Rybniku, 
b) na stronie internetowej pod adresem: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
c) na stronie internetowej pod adresem: http://zsme.bip.edukacja.rybnik.eu/1246/ 
d) na stronie internetowej pod adresem:  

http://mzmp.zsme.pl/index.php?pokaz=zapytania 
e)  przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów, na adres email podany 

w ofercie 
5. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym 

Wykonawcą umowę zgodnie z Wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 (część 
1) i Załącznik nr 5 (część 2) do Zapytania ofertowego.  

 
 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  30 dni od dnia otwarcia ofert włącznie 
 

9. WARUNKI ZMIANY UMOWY zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik 
nr 4 i Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 
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10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:   

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, ul. Tadeusza 
Kościuszki 23, 44-200 Rybnik;  

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku jest możliwy pod adresem e-mail: 
sekretariat@zsme.pl lub pod numerem tel.: 32 4222776;  

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;  

d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania 
informacji na podstawie przepisów prawa;  

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania;  

f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

h) posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO**;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;  

i)    nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy;  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 
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11. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA  
Ewa Kuczyńska-Tomiło - koordynator projektu (telefon: 32 4222776, 324229266, 
505761524, email: ekuczynska@zsme.pl) 

 

12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:  
a)  Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
b)  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
c)  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania  

d) Załącznik nr 4 - Wzór umowy - kurs "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi 
metodą MAG" 

e) Załącznik nr 5 - Wzór umowy - kurs "Przygotowanie do uzyskania uprawnień 
elektrycznych do 1kV"  
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Do zapytania ofertowego nr 1202845 

z dnia 27.08.2019  

usługa przeprowadzenia kursów  

"Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG"  

i kursów "Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1kV" 

  



 
 

8 
 

I.  Część 1 - kurs "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 
MAG" 

 
1. Usługa przeprowadzenia 5 kursów "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi 

metodą MAG". 
2. Liczba uczestników: 50 uczniów podzielonych na 5 grup po 10 uczniów. 
3. Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla wszystkich uczestników kursu. 

Wynagrodzenie w zakresie opłaty za egzamin dotyczy pierwszego terminu egzaminu i 
nie obejmuje opłaty z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia przez Wykonawcę 
ewentualnego egzaminu poprawkowego. 

4. Liczba godzin kursu: zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa – Gliwice lub 
Urzędu Dozoru Technicznego. 

5. Program kursu należy zrealizować zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa – 
Gliwice lub Urzędu Dozoru Technicznego. Program kursu jest załącznikiem do oferty. 

6. Czas realizacji kursów:  
a) 4 kursy w terminie październik 2019 - czerwiec 2020 
b) 1 kurs w terminie wrzesień 2020 - marzec 2021 
c) zajęcia w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godzinach przedpołudniowych lub 
popołudniowych (nie kolidujące z zajęciami lekcyjnymi uczniów) i/lub w soboty, a 
także w ferie zimowe. 

7. Dni i godziny zajęć ustalone zostaną z Zamawiającym w harmonogramie kursu. 
Wstępny harmonogram 5 kursów zostanie ustalony w terminie do 5 dni roboczych od 
daty zawarcia umowy, a harmonogram każdego z kursów nie później niż na 10 dni 
roboczych przed rozpoczęciem zajęć. 

8. Miejsce przeprowadzenia kursów: Miasto Rybnik, a w sytuacjach gdy nie ma 
możliwości realizacji kursu na terenie Miasta Rybnika, Wykonawca na własny koszt 
zapewni dojazd uczestników kursów na miejsce kursu.  

9. Wykonawca musi posiadać zgodne z przepisami uprawnienia do realizacji kursu 
"Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG" umożliwiające jego 
uczestnikom przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego. Oferent załącza do oferty 
dokumenty, potwierdzające spełnianie wymogu posiadania uprawnień do realizacji 
kursu będącego przedmiotem zamówienia. 

10. Wykonawca zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne, niezbędne narzędzia 
pracy i materiały, ubezpieczenie NNW, badanie lekarskie, ubranie robocze i środki 
ochrony osobistej, transport – w razie potrzeby.  

11. Wykonawca wystawia uczestnikom kursów zaświadczenia o uczestnictwie w kursie. 
12. Wykonawca przekazuje uczestnikom kursów, po pozytywnym zdaniu egzaminu, 

książkę spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursów 

stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę obecności uwzględniającą 
podpisy uczestników kursu oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia dokumentacji przebiegu kursów i 
miejsca kursów zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji i oznakowania 
projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
województwa śląskiego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco informacji o nieobecności 
uczestnika na kursie (nie później niż 1 dzień roboczy po wystąpieniu nieobecności). 



 
 

9 
 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii 
dokumentacji przebiegu kursów, po każdym zakończonym kursie. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w umowie, że prowadzący 
zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach kursów, posiadają wymagane uprawnienia 
i kwalifikacje do prowadzenia kursu oraz posiadają co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju kursów. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (do wglądu) dokumentów 
potwierdzających uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie prowadzących zajęcia 
teoretyczne i praktyczne w ramach kursów. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego uzgodnienia terminów, do 
monitorowania realizacji kursu. 
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II. Część 2 - kurs "Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektrycznych do 
1kV" 

 
1. Usługa przeprowadzenia 3 kursów "Przygotowanie do uzyskania uprawnień 

elektrycznych do 1kV". 
2. Liczba uczestników: 30-36 uczniów podzielonych na 3 grupy (po 10-12 uczestników). 
3. Liczba godzin każdego kursu: 30 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna=45 minut) 
4. Kurs należy zrealizować zgodnie z programem kursu. Program kursu jest załącznikiem 

do oferty. 
5. Za zorganizowanie egzaminu zewnętrznego odpowiada Zamawiający. Oferta za kurs 

nie zawiera kosztu egzaminu przeprowadzanego przed uprawnioną komisją.  
6. Czas realizacji kursów:  

a) 2 kursy w terminie styczeń 2020 - marzec 2020 
b) 1 kurs w terminie styczeń 2021 - marzec 2021 
c) zajęcia w soboty, a także w ferie zimowe. 

7. Dni i godziny zajęć ustalone zostaną z Zamawiającym w harmonogramie kursu. 
Wstępny harmonogram 3 kursów zostanie ustalony w terminie do 5 dni roboczych od 
daty zawarcia umowy, a harmonogram każdego z kursów nie później niż na 10 dni 
roboczych przed rozpoczęciem zajęć. 

8. Miejsce przeprowadzenia kursów: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. 
Tadeusza Kościuszki w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik. 

9. Zamawiający nieodpłatnie udostępnia salę do prowadzenia zajęć w ramach kursów.  
10. Wykonawca musi posiadać zgodne z przepisami uprawnienia do realizacji kursu 

"Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1kV". Oferent załącza do 
oferty dokumenty, potwierdzające spełnianie wymogu posiadania uprawnień do 
realizacji kursu, będącego przedmiotem zamówienia. 

11. Wykonawca zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne. 
12. Wykonawca wystawia uczestnikom kursów zaświadczenia o uczestnictwie w kursie. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursów 

stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę obecności uwzględniającą 
podpisy uczestników kursu oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia dokumentacji przebiegu kursów zgodnie 
z obowiązującymi zasadami promocji i oznakowania projektów dofinansowanych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco informacji o nieobecności 
uczestnika na kursie (nie później niż 1 dzień roboczy po wystąpieniu nieobecności). 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii 
dokumentacji przebiegu kursów, po każdym zakończonym kursie. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w umowie, że prowadzący 
zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach kursów, posiadają wymagane uprawnienia 
i kwalifikacje do prowadzenia kursu oraz posiadają co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju kursów. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (do wglądu) dokumentów 
potwierdzających uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie prowadzących zajęcia 
teoretyczne i praktyczne w ramach kursów. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego uzgodnienia terminów, do 
monitorowania realizacji kursu. 
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Załącznik nr 2 

 

Formularz ofertowy 

  

Nazwa przedmiotu zamówienia: Oferta na usługę przeprowadzenia kursów "Spawanie blach 

i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG" i kursów "Przygotowanie do uzyskania 

uprawnień elektrycznych do 1kV" dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 

Kościuszki w Rybniku" w ramach projektu pt. "Mój zawód - moja pasja" realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Dane Wykonawcy:  

− Pełna nazwa:  ................................ …………………………………………………………………………………… 

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

− Adres siedziby:  ............................. ……………………………………………………………………………………  

− Adres e-mail:.........................................................................................................................   

− NIP:  .............................................. ……………………………………………………………………………………  

− Numer telefonu:  .......................... ……………………………………………………………………………………  

− Nazwisko i imię właściciela:* ...... . ……………………………………………………………………………………  

 

* należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 
(także w formie spółki cywilnej)  

  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 

Przedmiot zamówienia 
cena netto  
za 1 osobę 

cena netto 
oferty 

cena brutto  
za 1 osobę 

cena brutto 
oferty 

Część  1 - kurs "Spawanie 
blach i rur spoinami 

pachwinowymi metodą 
MAG" (wraz z egzaminem) 

    

Część  2 - kurs 
"Przygotowanie do 

uzyskania uprawnień 
elektrycznych do 1kV" 

(bez egzaminu) 

nie dotyczy  nie dotyczy  

 

2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami  

i terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.  
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4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do …………………..………………………… 

 5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do:  

 − ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy, 

 − podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu   

  i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.** 
** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio je go dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)   

 

 Wykonawca     

   

 …………………………………………………     …………………………………………………   
          (miejscowość, data)               (podpis i pieczątka)  
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Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę 

przeprowadzenia kursów "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG" i 

kursów "Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1kV" na potrzeby projektu  

„Mój zawód - moja pasja”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi 

priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie 

oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe 

uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT, dla Zespołu 

Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku oświadczam/y, że:  

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy 
żadnej z przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  

2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 
22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  
− kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów,  
− sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  
− zdolności technicznej lub zawodowej.  

3) nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające 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. 

   

 Wykonawca     

   

 …………………………………………………     …………………………………………………   
          (miejscowość, data)               (podpis i pieczątka)  
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Załącznik nr 4 

Umowa nr …………… 

 

Zawarta w dniu ……………. r.  w Rybniku, pomiędzy:  

1. Miastem Rybnik – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w 
Rybniku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 23,  44-200 Rybnik,  
 zwanym dalej „Zamawiającym” – reprezentowanym przez:  
            Dyrektora - Marka Holona  

 a  

2. ……....................................................................……………,  

 zwaną dalej „Wykonawcą”- reprezentowaną przez:  

 ………………....................…..,  

 

§ 1 

1. Przedmiot umowy – usługa przeprowadzenia 5 kursów spawania blach i rur spoinami 

pachwinowymi metodą MAG oraz przeprowadzenie pierwszego terminu egzaminu 

zewnętrznego dla łącznej liczby 50 uczniów, zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 

................. na realizację zadań w ramach Projektu pt.  "Mój zawód - moja pasja"  

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe 

uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. 

2. Przedmiot zamówienia (zapytanie ofertowe) oraz oferta stanowi integralną część 

umowy.  

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 31 marca 2021 roku.  

 

§ 2  

1. Kursy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz przeprowadzenie 

egzaminu, zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa – 

Gliwice lub Urzędu Dozoru Technicznego. 

2. W terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, Zamawiający uzgodni  

z Wykonawcą wstępny harmonogram 5 kursów. Harmonogram każdego z kursów 

zostanie ustalony nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego z 

kursów. Zmiany ustalonego harmonogramu wymagają każdorazowo zgody 

Zamawiającego oraz Wykonawcy i muszą mieć formę pisemną (dopuszcza się formę w 

postaci emaila). 

3. Miejsce prowadzenia kursu: ............................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 
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4. Miejsce przeprowadzenia egzaminu:.................................................................................... 

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

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przeprowadzenia kursów zgodnie z programem kursu dołączonym do oferty, 

b) uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu: 

- w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy wstępnego 

harmonogramu 5 kursów,  

- nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego z kursów, 

harmonogramu każdego z kursów, 

c) przeprowadzenia kursów na terenie Miasta Rybnik, a w sytuacjach gdy nie ma 

możliwości realizacji kursów na terenie Miasta Rybnika, Wykonawca na własny 

koszt zapewni dojazd uczestników kursu na zajęcia, 

d) zapewnienie uczestnikom materiałów dydaktycznych, niezbędnych narzędzi pracy 

i materiałów, ubezpieczenia NNW, badania lekarskiego, ubrania roboczego i 

środków ochrony osobistej, transport – w razie potrzeby, 

e) wystawienia uczestnikom kursów zaświadczenia o uczestnictwie w kursie, 

f) zorganizowanie egzaminu zewnętrznego, 

g) przekazania uczestnikom kursów po pozytywnym zdaniu egzaminu książkę 

spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, 

h) do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursów stanowiącej: dziennik zajęć 

edukacyjnych, zawierający listę obecności uwzględniającą podpisy uczestników 

kursu oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,  

i) oznaczenia dokumentacji przebiegu kursów i miejsca kursów zgodnie z 

obowiązującymi zasadami promocji i oznakowania projektów dofinansowanych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego, 

j) do przekazywania na bieżąco informacji o nieobecności uczestnika na kursie (nie 

później niż 1 dzień roboczy po wystąpieniu nieobecności). 

k) przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii dokumentacji przebiegu 

kursów, po każdym zakończonym kursie. 

2. Wykonawca oświadcza, że prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach 

kursów, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia kursu. 

3. Wykonawca oświadcza, że prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach 

kursów, posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju 

kursów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (do wglądu) dokumentów 

potwierdzających uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie prowadzących zajęcia 

teoretyczne i praktyczne w ramach kursów. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego uzgodnienia terminów, do 

monitorowania realizacji kursów. 
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§ 4  

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi …………….. brutto (słownie: …………………),  

w tym podatek VAT ...............zł.  

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje opłatę za kurs spawania blach i rur 

spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz opłatę za egzamin za 50 uczniów. 

4. Wynagrodzenie w zakresie opłaty za egzamin dotyczy pierwszego terminu egzaminu i 

nie obejmuje opłaty z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia przez Wykonawcę 

ewentualnego egzaminu poprawkowego. 

 

§ 5 

1. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi po przeprowadzeniu każdego z kursów i 

egzaminu w pierwszym terminie, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.   

2. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  

3. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

5. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego w 

następujący sposób:  

Nabywca:  

Miasto Rybnik  

ul. Bolesława Chrobrego 2  

44-200 Rybnik  

NIP: 642-001-07-58  

Odbiorca:  

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku  

ul. Tadeusza Kościuszki 23 

44-200 Rybnik  

 

§ 6  

1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz 

osób trzecich bez zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy.  

  

§ 7 

1. W przypadku opóźnienia w terminie rozpoczęcia wykonania usługi zgodnie z wstępnym 

harmonogramem kursu, przekraczającego 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy z zachowaniem prawa do kary umownej ustalonej w ust. 2.   

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 10% ceny łącznej brutto, o której 

mowa w § 4. Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie 

powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   
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3. W przypadku opóźnienia w terminie wykonania usługi, o której mowa w § 1 ust. 3, 

przekraczającego 14 dni, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną, w wysokości 10% ceny łącznej brutto, o której mowa w § 4. 

4. Za opóźnienie Zamawiającego z zapłatą należności w terminie, o którym mowa w § 5 

ust. 2, z wyłącznej winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki 

ustawowe, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

 

 § 8 

1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy 

podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 

za czynności przez nich wykonane. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zlecenie 

wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcy. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem         

nieważności.  

 

§ 10  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 

§ 11  

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

 

§ 12  

Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony.  

 

§ 13  

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron.   

 

  

 

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

 ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA  

 

 Załączniki:  

1. Zapytanie ofertowe z dnia .......  
2. Oferta Wykonawcy z dnia ........   
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Załącznik nr 5 

Umowa nr …………… 

 

Zawarta w dniu ……………. r.  w Rybniku, pomiędzy:  

1. Miastem Rybnik – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w 
Rybniku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 23,  44-200 Rybnik,  
 zwanym dalej „Zamawiającym” – reprezentowanym przez:  
            Dyrektora - Marka Holona  

 a  

2. ……....................................................................……………,  

 zwaną dalej „Wykonawcą”- reprezentowaną przez:  

 ………………....................…..,  

 

§ 1 

1. Przedmiot umowy – usługa przeprowadzenia 3 kursów "Przygotowanie do uzyskania 

uprawnień elektrycznych do 1kV" (3 grupy po 10-12 uczniów), zgodnie z Zapytaniem 

ofertowym z dnia ................. na realizację zadań w ramach Projektu pt.  "Mój zawód - 

moja pasja"  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi 

priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – RIT. 

2. Przedmiot zamówienia (zapytanie ofertowe) oraz oferta stanowi integralną część 

umowy.  

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 31 marca 2021 roku.  

 

§ 2  

1. Kursy "Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1kV" zostaną 

przeprowadzone w oparciu o program kursu dołączony do oferty. 

2. W terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, Zamawiający uzgodni  

z Wykonawcą wstępny harmonogram 3 kursów. Harmonogram każdego z kursów 

zostanie ustalony nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego z 

kursów. Zmiany ustalonego harmonogramu wymagają każdorazowo zgody 

Zamawiającego oraz Wykonawcy i muszą mieć formę pisemną (dopuszcza się formę w 

postaci emaila). 

3. Miejsce prowadzenia kursu: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 

Kościuszki w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik 
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przeprowadzenia kursów zgodnie z programem kursu dołączonym do oferty, 

b) uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu: 

- w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy wstępnego 

harmonogramu 3 kursów.  

- nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego z kursów 

harmonogramu każdego z kursów 

c) miejsce przeprowadzenia kursów: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. 

Tadeusza Kościuszki w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik, 

d) zapewnienie uczestnikom materiałów dydaktycznych, 

e) wystawienia uczestnikom kursów zaświadczenia o uczestnictwie w kursie, 

f) do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursów stanowiącej: dziennik zajęć 

edukacyjnych, zawierający listę obecności uwzględniającą podpisy uczestników 

kursu oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,  

g) oznaczenia dokumentacji przebiegu kursów zgodnie z obowiązującymi zasadami 

promocji i oznakowania projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego województwa śląskiego 

h) do przekazywania na bieżąco informacji o nieobecności uczestnika na kursie (nie 

później niż 1 dzień roboczy po wystąpieniu nieobecności). 

i) przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii dokumentacji przebiegu 

kursów, po każdym zakończonym kursie. 

2. Wykonawca oświadcza, że prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach 

kursów, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia kursu. 

3. Wykonawca oświadcza, że prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach 

kursów, posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju 

kursów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (do wglądu) dokumentów 
potwierdzających uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie prowadzących zajęcia 
teoretyczne i praktyczne w ramach kursów. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego uzgodnienia terminów, do 

monitorowania realizacji kursów. 

6. Zamawiający nieodpłatnie udostępnia salę do prowadzenia zajęć w ramach kursów. 

 

§ 4  

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi …………….. brutto (słownie: …………………),  

w tym podatek VAT ...............zł.  

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.  

3. Wynagrodzenie nie zawiera kosztu egzaminu przeprowadzanego przed uprawnioną 

komisją. Za zorganizowanie egzaminu zewnętrznego odpowiada Zamawiający. 
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§ 5 

1. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi po zakończeniu każdego z kursów, na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury.   

2. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  

3. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

5. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego w 

następujący sposób:  

Nabywca:  

Miasto Rybnik  

ul. Bolesława Chrobrego 2  

44-200 Rybnik  

NIP: 642-001-07-58  

Odbiorca:  

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku  

ul. Tadeusza Kościuszki 23 

44-200 Rybnik  

 

§ 6  

1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz 

osób trzecich bez zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy.  

  

§ 7 

1. W przypadku opóźnienia w terminie rozpoczęcia wykonania usługi zgodnie z wstępnym 

harmonogramem kursu, przekraczającego 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy z zachowaniem prawa do kary umownej ustalonej w ust. 2.   

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 10% ceny łącznej brutto, o której 

mowa w § 4. Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie 

powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

3. W przypadku opóźnienia w terminie wykonania usługi, o której mowa w § 1 ust. 3, 

przekraczającego 14 dni, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną, w wysokości 10% ceny łącznej brutto, o której mowa w § 4. 

4. Za opóźnienie Zamawiającego z zapłatą należności w terminie, o którym mowa w § 5 

ust. 2, z wyłącznej winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki 

ustawowe, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  
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 § 8 

1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy 

podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 

czynności przez nich wykonane. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zlecenie 

wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcy. 

 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem         

nieważności.  

 

§ 10  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 

§ 11  

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

 

§ 12  

Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony.  

 

§ 13  

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron.   

 

  

 

 

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

 ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA  

 

 

 Załączniki:  

1. Zapytanie ofertowe z dnia .......  
2. Oferta Wykonawcy z dnia ........   

 

 


