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Łomża 24.01.2014 
Zaproszenie do złożenia oferty 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR – 

wybór firmy szkoleniowej 

 
Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża 
zaprasza do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z 
elementami przygotowania kulturalnego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i 
Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży przygotowujących ich do wyjazdu na zagraniczne 
staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Praktyka zagraniczna szansą dla 
regionu” realizowanego dzięki środkom uzyskanym z Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji będącej beneficjentem systemowym projektu pt: „Staże i praktyki 
zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość 
Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie, 3.4.2 
Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe. Projekt 
realizowany będzie dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących 
Nr 5 w Łomży, których organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Planowana liczba 
uczniów uczestniczących w projekcie – 30 osób. W załączniku przedstawiono 
szczegółowy zakres zamówienia. 

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI do 30 kwietnia 2014 
 

Zamawiającym jest: 
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża 
tel. 86 219-87-93   tel./fax. (0-86) 218-62-39 
mail:sekretariat@zsmio.pl  Strona WWW: www.zsmio.pl 

 

Zamawiający wymaga, żeby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w 
tym ewentualne zapytania lub odwołania były kierowane wyłącznie na adres 
wskazany powyżej.  

 
Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:  
Andrzej Bałazy – koordynator projektu w sprawach formalno-prawnych w 

Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży -tel.:86 218 62 39 
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Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 

publiczne z art. 22 ust. 1  ustawy - zgodnie z art. 44 ustawy - z wykorzystaniem 
wzoru: załącznik nr 3. 

2. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają stosowne uprawnienia - z wykorzystaniem wzoru: 
załącznik nr 4. 

3. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 2. 
4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego – lidera pełnomocnictwo 
(zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy), udzielone przez Wykonawców do 
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 
umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców – złożone w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

 

Ofertę tworzą wypełnione formularze, których wzory Zamawiający określił i przekazał 
Wykonawcom w niniejszym zaproszeniu oraz wszelkie inne dokumenty, których 
dołączenie jest wymagane jej postanowieniami. 

Oferta musi być podpisana przez osobę(-y)upoważnioną(-e) do reprezentowania 
firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie– który, powinien zostać dołączony do oferty - właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
to z innych dokumentów załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii. 

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół Mechanicznych i 
Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża w sekretariacie szkoły lub drogą 
elektroniczną wpisując w temacie wiadomości lub na kopercie „Przeprowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej”. Termin składania ofert upływa dnia 
4.02.2014r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 
4.02.2014r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.  

 

Cenę należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
zaproszenia. Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do 
wykonania zamówienia tj. m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania 
czynności szczegółowo określonych w zaproszeniu do składania ofert, 
ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszt innych czynności 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 
ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu 
zamówienia na warunkach i zasadach określonych w zaproszeniu. Cena podana 
w ofercie jest ostateczną ceną brutto i nie podlega zmianom przez okres 
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obowiązywania umowy. Do porównania i oceny ofert będzie brana pod uwagę 
łączna cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert złożonych nie podlegających 
odrzuceniu na podstawie najniższej ceny brutto. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, 

którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania 
przyczyny.  

 
        …………………...............………. 

       (podpis Kierownika zamawiającego lub osoby  upoważnionej) 

 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
Załącznik nr 1 -  Szczegółowy zakres zamówienia. 
Załącznik nr 2 -  Wzór oferty. 
Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 

braku podstaw do wykluczenia. 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanym potencjale kadrowym. 
Załącznik nr 5 -  Wzór umowy  
 

/ 
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Załącznik nr 1  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia usługi edukacyjnej: 

Miejsce przeprowadzenia szkoleń: Zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 W Łomży będą zorganizowane w budynku 
ZSMiO Nr 5 w Łomży przy ul. Przykoszarowej 22, bądź w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego w terminie do 30.04.2014r. według harmonogramu szkoleń 
ustalonego przez kierownictwo projektu i uzgodnionego z Wykonawcą. Wszystkie 
zajęcia szkoleniowe mogą być realizowane w godzinach popołudniowych od godziny 
15.30 do 18 w dni nauki szkolnej, oraz w soboty, niedziele lub w dni powszednie 
wolne od obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w ZSMiO Nr 5 w 
godzinach 9-15 po wcześniejszym ustaleniu terminu.  

Godzina zajęć obejmuje 45 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób 
elastyczny przez Wykonawcę i kierownictwo projektu.  
 

Celem wszystkich realizowanych części jest zdobycie umiejętności językowych 
niezbędnej do porozumiewania się i rozumienia kultury kraju docelowego, gdzie 
uczniowie odbywać będą praktyki zawodowe, a także podniesienie zdolności 
uczniów do samodzielności w kontaktach z osobami z innych krajów Unii 
Europejskiej oraz zwiększania ich szans na rynku pracy. 
 

1. Zadania Wykonawcy 
Szkolenie z języka angielskiego z elementami przygotowania kulturalnego dla 
osób wyjeżdżających na praktyki do Anglii lub Hiszpanii 

Zajęcia obejmować mają 130 godzin zajęć językowych na 1 grupę. Odbywać się 
będą dla dwóch 15 osobowych grup. Dodatkowo planuje się 10 godzin 
przygotowania kulturalno językowego z zakresu życia i zwyczajów osób żyjących w 
Anglii (jedna grupa 10 osobowa) i 20 godzin przygotowania kulturalno językowego z 
zakresu życia i zwyczajów osób żyjących w Hiszpanii (jedna grupa 20 osobowa). 
Łącznie 290 godzin szkoleniowych. 

Wykonawca opracuje program szkolenia z zakresu języka angielskiego, który ma 
przygotować uczniów do kontaktów z osobami z innego krajów jak również 
poszerzać słownictwo z zakresu programu praktyk jaki będą realizować uczniowie w 
czasie pobytu za granicą (na praktyki uczniowie będą zakwalifikowani z technikum 
hotelarskiego, samochodowego i informatycznego).  

Program zajęć języka angielskiego powinien przede wszystkim kształcić 
umiejętności komunikacji językowej dla uczniów wyjeżdżających na staże 
zagraniczne. Powinien być podzielony na trzy działy: 1. Czytanie z elementami 
poznawania słownictwa – 20 godzin; 2. Mówienie – 100 godzin; 3. Gramatyka języka 
angielskiego – 10 godzin. Możliwe jest przesunięcie ilość realizowanych godzin z 
poszczególnych grup tematycznych według wiedzy i doświadczenia wykonawcy. 
Akceptacja zaproponowanego podziału nastąpi na podstawie przedstawionego przez 
Wykonawcę planu zajęć. Realizację co najmniej 30% zajęć szkoleniowych 
Wykonawca musi zaplanować z wykorzystaniem tablicy interaktywnej udostępnionej 
w jednej z pracowni znajdującej się w budynku ZSMiO Nr5 w Łomży. Szkoła 
udostępni pracownię z tablicą interaktywną, rzutnikiem multimedialnym oraz ma 
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możliwość udostępniania pracowni z indywidualnymi stanowiskami wyposażonymi w 
słuchawki i mikrofony do nauki języka obcego. 

Program zajęć z przygotowania kulturalno językowego dla uczniów 
wyjeżdżających do Anglii i do Hiszpanii powinien umożliwić poznanie kultury, 
zwyczajów i zwrotów językowych używanych w kraju docelowym.  

Ponadto Wykonawca do opracowanego programu powinien zaplanować zakup 
pomocy dydaktycznych dla każdej osoby uczestniczącej w szkoleniu, niezbędnych 
przy realizacji językowych zajęć szkoleniowych (słowniki, rozmówki, ćwiczenia 
gramatyczne, itp.). Łączny koszt zaplanowanych pomocy nie może przekroczyć 
kwoty 80,00 zł na osobę.  

Wybrane przez Wykonawcę pomoce zostaną zakupione po ich zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego. Zakupem powyższych pomocy zajmie się Zamawiający a 
koszt tych pomocy nie zwiększa wartości zamówienia. 
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Załącznik nr 2  
OFERTA 

Zespół Szkół Mechanicznych 
i Ogólnokształcących Nr 5  
ul. Przykoszarowa 22 
18-400 Łomża 

 
W odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie pn:  
Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacji językowej - zawodowej na poziomie 
szkoły średniej z elementami przygotowania kulturalnego dla uczniów Zespołu Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży przygotowujących ich do 
wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Praktyka 
zagraniczna szansą dla regionu” realizowanego w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  
WYKONAWCA: 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………… 

Nr Tel. ………………….. Nr faxu…………………………… 

E-mail ……………………………………….. 

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem(liśmy się) się z treścią zaproszenia i akceptuję(emy) w całości 

wszystkie zawarte warunki wraz z załącznikami i nie wnoszę(nie wnosimy) do 
nich żadnych zastrzeżeń.  

2) Składam(my) ofertę i gwarantuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią 
zaproszenia wraz z ceną: 

 

L.p. Nazwa zamówienia Ilość 
godzin 

Stawka za 
godzinę 

CENA 
BRUTTO1 

1.  Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
edukacji językowej - zawodowej na 
poziomie szkoły średniej  

260 
godz. 

  

2.  Szkolenie z języka angielskiego z 
elementami przygotowania kulturalnego dla 
osób wyjeżdżających na staże do Anglii 

10 godz. 

3.  Szkolenie z języka hiszpańskiego z 
elementami przygotowania kulturalnego dla 
osób wyjeżdżających na staże do Hiszpanii 

20 godz. 

                                                 
1 Podana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zaproszenia oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Powinna zawierać wszystkie koszty 
bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania 
zawarte w zaproszeniu. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, 
ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług – 
VAT. 



 
 

 

 

Projekt „Praktyka zagraniczna szansą dla regionu” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących  
w Łomży Nr 5 współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Strona 7 
 

7. podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 
zamówienia 

8. akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia i warunki płatności określone w 
zaproszeniu, w tym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik (wzór umowy załącznik 
nr 4) 

9. uważam(my) się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia 
oferty. 

2. Ponadto oświadczam(y), że: 
13. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku i 

zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 
niniejszą ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

14. składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić), 

15. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w 
celu udzielenie niniejszego zamówienia, 

16. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), żadne 
z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania (niepotrzebne skreślić), 

17. składając podpis pod niniejszą ofertą potwierdzam(y) zgodność zawartych w 
niej i załączonych do niej dokumentach informacji ze stanem faktycznym, z 
pełną świadomością konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia 
nieprawdy w obrocie gospodarczym. 

18. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu 
„Praktyka zagraniczna szansą dla regionu”  

 
 

…………………………….. 
Data i Podpis Wykonawcy  



 
 

 

 

Projekt „Praktyka zagraniczna szansą dla regionu” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących  
w Łomży Nr 5 współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Strona 8 
 

Załącznik nr 3  
 
 

 ........................................... 
    (Wykonawca ) 

OŚWIADCZENIE  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz o braku podstaw do wykluczenia 
 
Przystępując do zaproszenia na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacji 
językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania 
kulturalnego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w 
Łomży przygotowujących ich do wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe 
realizowane w ramach projektu „Praktyka zagraniczna szansą dla regionu” 
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczam/-y 
Ja(my), niżej podpisan/y(i),oświadczam/-y, że spełniam/-y - indywidualnie lub (w 
przypadku wspólnie ubiegających się) razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia - warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 
22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące: 

9.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

9.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
9.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do  wykonania zamówienia; 
9.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Jednocześnie oświadczam/-y, że nie zachodzi żadna przesłanka do 
wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 cyt. ustawy, który brzmi: 

Art. 24. 
ust.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
19. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę  w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości 
umowy; 

20. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

21. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

22. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
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korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

23. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

24. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

25. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

26. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

27. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

28. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku; 

29. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o 
skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - rzez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku". 

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

( podpisano  imię i nazwisko 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

..............................dnia...............2014 roku 
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Załącznik nr 4 
Potencjał kadrowy  

 
 

OŚWIADCZENIE - INFORMACJA 
 
Przystępując do zaproszenia na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacji 

językowej - zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami przygotowania 
kulturalnego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w 
Łomży przygotowujących ich do wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe 
realizowane w ramach projektu „Praktyka zagraniczna szansą dla regionu” 
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Oświadczam(-y), że: 

 
Wykonawcami będą osob-y/a  posiadające wymagane uprawnienia, posiadające 

kwalifikacje określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 
2009 roku  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających 
wyższego wykształcenia  lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, odpowiednie 
do prowadzenia ww. zajęć lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 
2009 r. Nr 50, poz. 400)i; 

 
 ( lub: w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną): 

Ja niżej podpisan-y/a posiadam wymagane uprawnienia tj. posiadam kwalifikacje, 
określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w 
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, odpowiednie do prowadzenia ww. zajęć*; 
 
 
 
 
............................................                       .................................................................................. 
/miejscowość i  data/                                                                 (podpis /imię i nazwisko/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 
                                                 
i - niepotrzebne skreślić 


