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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2l20l7 z dnia 30.01.2017r.
prowadzone w trybie zasady konkurenryinoSci

Stowarzyszenie Przyjaci6l V LO zaprasza nauczycieli do zloienia oferty dotyczecej realizacji zajqc
dydaktyczno - wyr6wnawczych oraz rozwijajqcych uzdolnienia ukierunkowane na rozuoj
kompetencji kluczowych, zajqi z zastosowaniem metody eksperymentu dla uczni6w / uczennic
V Liceum 096lnoksztalcqcego im. Jana lll Sobieskiego w Biatymstoku w ramach projektu,llfysolb
kompetencie uczni6w V LO w Biatymstoku inwestycjq w prrysaloSf. Projekt
wsp6lfinansowany jest przez Uniq Europejskq w ramach Regionalnego Programu Opencyjnego
Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, OS Priorytetowa lll Kompeterrcje i kwalifikacie,
Dzialanie 3.l.Ksztalcenie i edukacja, Poddzialanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjnoici i podniesienie
jakoSci oferty edukacyjnej w zakresie ksztalcenia o96lnego, ukierunkowanej na rozuoj
kom pete ncji kl uczowych.

1. Nazwa i adres Zamawiajqcego:

Stowarzyszenie Przyjaci6l V LO, ul. Miodowa 5, 15-641 Biatystok, NIP 542 319 03 70, REGON
20040745L;Tel.85 66153 62; www.vlo.bialvstok.ol. email: stowarryszenievlo@gmail.com;

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Szacowana warto$i zam6wienia przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarow a nslug
(VAT), postqpowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zam6wiei Publicznych i aetanie
przeprowadzone zgodnie z zasadq konkurencyjno6ci wg. regul opisarrych w obowQrufqcytfi
Wytycznych w zakresie kwalifikowalno6ci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozvoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu SpojnoSci na lata 2014-2020
z dnia 18 wrze5nia 2OL6r.

Przedmiotem zam6wienia jest przygotowanie i przeprowadzenie pozalekcyjrrych zajqt #aktVrzm
- wyr6wnawczych oraz rozwijajqcych uzdolnienia ukierunkowane na rozudj kompetencja
kfuczowych, zajqi z zastosowaniem metody eksperymentu dla uczniow / uczennk V Lteum
096lnoksztalcqcego im. Jana lll Sobieskiego w Biatymstoku.

Kod CPV - 80000000-4 - uslugi edukacyjne i szkoleniowe

SZCZEG6TOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA:

L. Przygotowanie programu oraz przeprowadzenie pozalekcyjnych zaigc dydaktyarryttt
z zastosowaniem aktywnych i nowoczesnych metod pracy oraz technologii TlK, rgodnie
z nastqpujqcymi wymaganiami:

a I Zajecia dyd a ktycz n o-wyr6wn awcze w za kresie kom pete ncj i kl uczowych
- program zajqi powinien wyr6wnai braki w wiedry objgtej podstawq programowo
przygotowai uczni6w do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym onz kontynuacfi
nauki na dalszych etapach ksztafcenia;
b I Tajgcia rozwijajqce uzdolnienia w za kresie kom petencji kluczowych
- program zajqi powinien wzmacniai zainteresowania uczni6w pnedmiotem, pru!€otowac do
egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym;
clzajgcia z zastosowaniem metody eksperymentu (kola zainteresowa6)
- Chemiczne - kofo ,,CHEMIA W LABORATORIUM". Program powinien uwzglqdniac
przeprowadzanie do6wiadcze6, umiejqtnoSi poslugiwania siq spnqtem laboratoryinym,

rozwijanie wiedzy niezbqdnej do studiowania przedmiot6w medycznych i przVrodnaczych-

2. Wszystkie zajqcia realizowane w ramach zam6wienia powinny b1d prowadzone

z uwzglQdnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnyrh oraz moiliwsici

psychofizycznych uczni6w w tym z SPE.

Biuro Proiektu:
Stowarzyszenie PrrYjaci6l V LO

ul. Miodowa 5, 15 - 541 Biatystok, teufax: 85-661-53-62; www.vlo.bialvstok.ol
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Zajqcia bqdqce przedmiotem zam6wienia bqdq prowadzone zgodnie z harmonognmem
uzgodnionym zZamawiajqcym w trybie zajqi pozalekcyjnych od poniedzialku do piqtku onz
ewentualnie w soboty i bqdq dostosowane do rozkladu lekcji uczni6w zgodnie z zaloienhmi
projektu, wyborem grupy docelowej oraz specyfikq funkcjonowania szkoty.
Zajqcia ukierunkowane na rozw6j kompetencji kluczowych prowadzone bqdq w &osoborfttr
grupach, zajqcia z zastosowaniem metody eksperymentu w grupach 8-1o-osobowych.
Termin realizacji umowy jest uzale2niony od rodzaju czqici zam6wienia:
1) czqSci zam6wienia numer: 2,4 - w terminie od dnia podpisania umowy do 23.06.2017 r.
2) czqSci zam6wienia numer: L, 3, 5, 6 - w terminie od dnia podpisania umryy do
31.01.2018r.
Miejsce realizacji Zam6wienia - V Liceum Og6lnoksztafcqce im. Jana lll Sobiesfiego
w Biatymstoku, ul. Miodowa 5, 15-661 Biatystok.
Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy cywilno - pnwnei tj. unrorry
zlecenia.
Zamawiajqcy przewiduje moiliwo6i skladania ofert czqiciowych na prouadrenie zajqC
z danego przedmiotu. Szczeg6fowy opis przedmiotu zam6wienia z podziabm na czqid oraz
wymiar godzinowy, poziom klasy, liczbq grup i termin realizacji pnedstawia pnniisza bbela:

Czq56
zam6wienia

Przedmiot/ Zajqcia WVmiar
godzinoury zaiqd/

1 srupa

Poziom
klasy

Uczba grup r pe3dtqdt
terminadr ratretf #
06.022017-
23.06.2017

u-09-2017- I
3r-0L20[ ,

Za w zakresie
1 Jezvk aneielski 40 Klasa I x 1
2 Jezvk aneielski 40 Klasa ll I I

L' uzdolnienia w zakresie
3 Jezvk ansielski 40 Klasa ll l x I
4 Chemia 40 Klasa ll I I

5 Chemia 40 Klasa ll l x I

Zaiecia z zastosowaniem kola

5 Chemia - ,,Chemia
w laboratorium"

30 Klasy | - l l l x I

WARUNKt UDZtAt U W POSTEPOWANtU, KRYTERTA I ZASADY ZIO2ENTA ORAZ OCENY OF€RTt

1. Skladana oferta musi by6 zgodna z opisem pnedmiotu zam6wienia oraz innymiwymaganbni
okre6lonymi przez Zamawiajqcego w szczeg6lowym opisie pnedm'rotu zam6wienia.

2. Wymagania podstawowe wobec Wykonawcy ubiegajqcego sig o realizaciq zam6rrbda:
(niespelnienie jednego z poniiszych kryteri6w powoduje odnucenie ofurty):
a/ wyksztalcenie wy2sze z przygotowaniem pedagogicznym oraz dodatkowo kvaffifacF do
realizacji poszczeg6lnych czqSci zamowienia; weryfikacja na @stawie fserofopf
do ku me nt6w potwie rdzajqcych wyksztalce n ie i kwa lifi kacje
b/ min. tytul nauczyciela kontraktowego; weryfikacja na podstawie kserokofii dotunentu
nadania stopnia awansu zawodowego
c/ posiadanie pelnej zdolno5ci do crynno6ci prawnych; podpisane o5wiadczenie w Formularal

ofertowym - Zalqcznik 1

3. Wymagania dodatkowe wobec Wykonawcy - Kryteria wyboru ofurt:

a/ doSwiadczenie w nauczaniu danego pnedmiotu (waga 25%); weryfikacia na podffie

dolqczonego o6wiadczenia - zalqcznik nr 3

b/ liczba godzin zajqi pozalekcyjnych z danego przedmiotu przeprowadzonydt z uczniami

w ostatnich 3 latach w formie np. zajqd fakultatywnych, zaiq€ urVrOvroa*rrytl, zai*

Biuro proieltu:
Stowanyszenie PnYiaciol V LO

ul. Miodowa 5, 15 - 641 Bialystok, tel/fax: 85-561-53-62; www'vlo'bialvstok'pl
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z uczniami zdolnymi,  przygotowai do ol impiad, konkursow wiedry i tp.  (waga 25%);
weryfikacja na podstawie dolqczonego oSwiadczenia, w kt6rym dla potwierdzenia spelnienia
wymagaf przedstawione bqdzie szczeg6lowe zestawienie - zalqcznik nr 3
c/ cena brutto za 1 godzinq zajqi dydaktycznych (waga 50%); cena oferty winna zawierac
wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamowienia. Cena oferty winna byc
wyra2ona w PLN z dokladnoSciq do dw6ch miejsc po przecinku; weryfikacja na podstawie
oferowanej ceny brutto zamieszczonej w formularzu ofertowym * Zalqcznik 1 (czq3c C, pkt. 3)

4. Z udzialu w postqpowaniu wykluczeni sq wykonawcy powiqzani osobowo lub kapitalowo

z Zamawiajacym. Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie s;q wza.lemn€
powiqzania miqdzy benef ic jentem lub osobami upowainionymi do zaciqgania zobowiqran
w imieniu benef ic jenta lub osobami wykonujqrymi w imieniu benef ic jenta czynnos(i

zwiqzane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce

w szczeg6lnoSci na:

a) uczestniczeniu w sp6lce jako wspolnik spolki  cywi lnej  lub spolki  osobowej,

b)posiadaniu co najmniejTO% udziaf6w lub akcj i ,

c) pelnieniu funkcj i  czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,

pelnomocnika,

d) pozostawaniu w zwiqzku mal2edskim, w stosunku pokrewiedstwa lub powinowactwa

w l ini i  prostej ,  pokrewiefstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w l in i i

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki  lub kuratel i .

Weryfikacja powy2szego zostanie przeprowadzona na podstawie zto2onego pnez oferenta

o$wiadczenia.

5. Kryteria oceny ofert:

Za ofertq najkorzystniejszq zostanie uznana oferta spelniajqca:

- wymagania podstawowe - ocena spelnienia warunkow okre5lonych w wymagannch
podstawowych dokonana bqdzie metodE warunku granicznego . ,spelnia -  nie spetne'
w oparciu o dokumenty zlo2one przez oferent6w w niniejsrym postgpowaniu

otaz

- zawierajqca najwy2szq liczbq punkt6w odrqbnie dla poszczegolnych czqici Zamowrenra

w trzech kryteriach dodatkowych, ktorym Zamawiajqry prrypisaf nastqpujqce znaclenie:

Kryterium Waga I llo6e
% I punkt6w

Spos6b oceny urg wrorir

a/ doSwiadczenie w nauczaniu danego
przedmiotu (sta2 pracy)

25% 25 okt DoSwiadcenis = (staz pocy, wyratonY t
' 

latach, na stanowisku nauczyciela danego
przedmiotu wykazany w badanej ofero€ r

25 pkt) : najwyisry staz pccY, wytarany w
jednej spo6rod badanych ofert dotycqqth

da nego przedmiotu podlegajqcych ocenre.

b/ liczba godzin zajqi pozalekcyjnych z

danego przedmiotu przeprowadzonych z

uczniami w ostatnich 3 latach w formie

np. zaiq(. fakultatYwnYch, zajqd

wyr6wnawczych, zajqi z uczniami

25% 25 pkt Liczba godzin pozalekcyirn'ch = {lrcba
godzin zajqc pozalekcylnych z daneSo
przedmiotu wykazana w badanej ofercre r

25 pkt) : najwiqkva liczba godrin ralgc

i pozalekcyjnych z danego prredmntu,

wykazana w jednej spo5rod badarrvth ofert

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie PnYjaciol V LO

u| .Miodowa5,15-541Biatystok, te | / fax:85.651-53.62;www.V|o.b|a|Vstok.o l
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zdolnymi, przygotowad do olimpiad,
konkurs6w wiedzy itp.

dotyczqcych danego pnedmiotu
podlegajqcych ocenie

c/ Cena ofertowa brutto 50% 50 pkt I Cena - (cena brutto oferty najtanvej r 5O
pkt) :  cena brutto oferty badanej.

2 .

3 .
4.

V.  WARUNKI ,  MIEJSCE ITERMIN SKI -ADANIA OFERT

L Oferent musizalo2yi nastqpujqce dokumenty:
a. Uzupelniony formularz ofertowy stanowiqcy zalqcznik nr 1,
b. Po6wiadczone za zgodnoSi z oryginalem kserokopie dokumentow potwierdza.lqcych

spef nianie wymaga 6 podstawowych.
c. Podpisane O6wiadczenia -  zatqcznik nr 2 i  3.

Oferty niekompletne, zawierajqce blqdy oraz niezgodne z opisem przedmiotu zamowienra
i / lub innym i  wymaga nia mi Za mawiajqcego zosta nq odrzucone.
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert  wariantowych.
Oferta powinna zostai  z lo2ona na formularzu stanowiqcym zalqcznik nr 1 do ninielsrego
zapytania w terminie do dnia O6.02.2017r do god2.14.00 w siedzibie Biura Projektu, t l .
Stowarzyszenia Prryjaci6f V LO, ul. Miodowa 5, 15-641 Biatystok, osobiicie, drogq poczto*'q

scan na adres e-mai l :  stowarzyszenievlo@gmail .com (w tytule prosimy podac numer
zapytania ofertowego), przesylkq kur ierskq lub osobi ic ie.  W kazdym z wymienio116h
sposob6w o przyjqciu oferty przez Zamawiajqcego celem jej rozpatrzenia decyduje data
igodzina wplywu oferty do Zamawiajqcego.
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiajqcego: Sylwia Brzezinska - tel  508 353
360, 85 66153 62 od poniedzialku do piqtku godz. 9.00 - 12.00. Pytania co do pnedmotu

zam6wienia prosimy kierowai drogq pisemnq (emai l)  na adres:stowarryszenievlo@gmail .com
Oferta przesfana po terminie okre6lonym w pkt.4 nie bqdzie rozpatrywana.

Ocena zlo2onych dokument6w aplikaryjnych odbqdzie siq w dniu 07.02.2017r. $ybor

najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie spetniania wymagan podstav.owych

orcz dodatkowej wagi punktowej.  O wynikach postqpowania (ewentualnie o J€Bo
uniewa2nieniu) Oferenci zostanE powiadomieni drogq e- mai l .

5 .

6.
7.

VI .  OKRESLENIE WARUNKOW ZMIANY ZAMOWIENIA

1. W przypadku zaistnienia sytuacj i  zwiqzanej z potrzebq dokonania stosownych lmran

w umowie w celu wla5ciwej real izacj i  zamowienia zastrzega sig mozl iwok dokonanra

niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian moie dotycryc:

a. okresu i  harmonogramu real izacj i  umowy,

b. ostatecznej i lo6ci  godzin zajqi  do zreal izowania'

2.  Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i  miejsca real izacj i  za1qc, z pmyc4n

uwzglqd n iajqcych potrze by prawidlowej rea liza cj i p roje ktu.

VII. POZOSTAT,E IN FORMACJ E:

1. W toku oceny ofert Zamawiajqcy mo2e 2qdac od Wykonawcow wyjainien dotpzqcych treso

zlo2onych ofert. Wykonawcy bqdq zobowiqzani do przedstawienia wyjainien w termin'e

okreSlonym Przez Zamawiajqcego.
Z. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewa2nienia postqpowania, na kazdym JeSo etapre

bez Podania PrzyczynY'
3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do podjqcia negocjacji z WykonawcQ' ktorY ztozr1

najkorzystniejszq ofertq, w przypadku, gdy cena tej oferty przekrocry o mniej niz 25% ks/otq

zaplanowanq w bud2ecie projektu na real izacjq powyiszego dzialania.

Biuro Projektu:
StowarzYszenie PrzYjaciol V LO

ul '  Miodowa 5, 15 - 641 Biatystok, tel/ fax: 85-661.53.62; www'vlo.bia|vstok.o|
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Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewainienia postepowania w prffia SdV can
najkorzystniejszej oferty przekroczy o ponad 25% kwotq zaplanomnl w buliecie Foic*tu n
rea lizacjq powyiszego dziala nia.
W przypadku uchylania siq Wykonawcy od zawarcia umormy, Zamawiajny podgGle tm4
z kolejnym oferentem znajdujqcym siq w zestawieniu ocerry oftrt.

Stowar4lszenie :
Przyjacict V LO

-.15{41 Bialystck, ul. ltindom !l{tP 542.3r s{3_ii. RE G _2m{qt5l

Bfuro Pnoielil:
Stowarzytzenb PrrYia:lll v LO

ul. Miodowa 5, 15 - 641 Biatystok, teUfax:85{61-53{2; www'vlo'biatvstok'ol
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Zaiqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formulan ofertory

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajqc na zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 30.02.2017r. sktadam ofertg na przeprowadzenie zalqc
w ramach projektu ,,Wysokie kompetencje uczni6w V LO w Biatymstoku - inwestycjq w prrlrrloif w zakresre
okreSlonym w czgici B.

A. DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE OFERENTA:
a
t . lmiq ( imiona)

2. Nazwisko

3. N I P/PESE L

4. Kod pocztowy, miejscowo66

5 . Ulica, numer domu /  lokalu

6. Telefon, e-mail

B. PRZEDMIOT OFERTY:
(w tabeli naleiy wskazad, na kt6rq czesd zam6wienia Oferem sktada aplikacig urpbuf cy{ra fcrtc
gruo z daneso orzedmiotu uwzEledniaiac termin. w kt6rvm bedrie realirorat ra:nffil

Czq66
zam6wienia Przedmiot I Zajqcia

I

1 Uczba grup w posrczeg6lnp r tcrrnin dr
', realiaciiajqt
i 06.02.2017-

23.06.2017
1t.(xr.20u-
31.01.n$

1 Jqzyk angielski

2
Jqzyk angielski

3
Jqzyk angielski

4
Chemia

5
Chemia

5
Chemia -,,Chemia w laboratorium"

C. WYMAGANIA DODATKOWE PODLEGAJACE OCENIE:
Proszq o wskazanie informacji, kt6re bqdq podlegaty ocenie. Do oferty naleiy dohczfd qmagrtry

zalacznik.

1 . Do5wiadczenie w nauczaniu danego
przedmiotu (sta2 pracy) wykazane w
o$wiadczeniu - zalacznik nr 3

l a t

2. Liczba godzin zajqi pozalekcyjnych z
danego przedmiotu przeprowadzonych
z uczniami w ostatnich 3 latach
wykazana w o6wiadczeniu - zalqcznik
n r 3

. . '  godz in

3. Oferowana cena brutto za jednq
godzinq zajQe dydaktYcznYch (1
godzina=45 min.)

Biuro Projektu:
Stowarzvszenie PrzYjaci6l V LO

u| .Miodowa5,15-641Biatystok, te | / fax:85-651-53-52;www.vlo.b ia |vstok.o|
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Podpisujqc niniejszq ofertq jednoczeinie o5wiadczam, ie:
1. W pelni akceptujq oraz spelniam wszystkie warunki i wymagania dotyczEce udzialu w postqpowaniu, w tyrn

zwfaszcza: posiadam niezbqdne uprawnienia, wiedzq i do5wiadczenie oraz dysponuje potenclafem
ekonomicznym i technicznym niezbgdnym do wykonania przedmiotu zam6wienia;

2. Tapoznalem/am siq z tre6ciq Zapytania ofertowego i nie wnoszq do niego iadnych zastneieri onr akceptulg
zawarte w nim warunki.

3. Zobowiqzujq siq do wykonania zam6wienia na warunkach okre(lonych w zapytaniu ofertowr/m.
4. Posiadam pelnq zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystania z pelni praw publicznydr.
5. Zostatem/am poinformowany/a, ie projekt jest wsp6tfinansowany jest przez Unig Europelsk4 w amacfi

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
6. Oiwiadczam, 2e w miesiqcu, w kt6rym skladam ofertq moje fqczne zaangaiowanie zawodowe w realizaqg

wszystkich projekt6w finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu SpojnoSci orar driatan
finansowanych z innych ir6def nie przekracza 276 godzin miesiqcznie. r)

7. Wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych do cel6w zwiqzanych z niniejsrym postepowanaern w takrm
zakresie, w jakim jest niezbqdne do jego naleiytego zrealizowania.

8. Swiadomy/a odpowiedzialno6ci za skladanie falszywych oSwiadczefi, informujg, ii dane awarte w formularru
ofertowym i przedlo2onych zalqcznikach/ dokumentach sq zgodne z prawdq i stanem hktWznym.

Zalqczniki:

O5wiadczenie o braku wystqpowania powiqzafi
Potwierdzone za zgodnoSi z oryginalem kserokopie dokument6w potwierdzajqqrh posiadanre kvalrfr\ac;,
Potwierdzone za zgodno6i z oryginalem kserokopia dokumentu nadania stopnia awansu zaurcdo*ego
OJwiadczenie dotyczqce staiu pracy i doSwiadczenia zawodowego

$ilHl;*.

1.
2.
3 .
4.
5.

(miejscowoSi, data) (czytel ny podpis oferenta )

1)Limit zaangaiowania zawodowego, dotyczy wszystkich form zaangaiowania rawodowego, w slczegolnoso :9.zr9a&J rro!tr\' r--t

do limitu wlicza siq czas nieobecnoSci pracownika zwiazanej ze zwolnieniami lekarskimi iurlopem unrpoc2nrttkotYfi. a tr.r ib !|? czrlJ

nieobecno5ci pracownika zwi4zanej z urlopem bezp{atnym, w prrypadku stosunku cyrvilnoprawnego, gmozattrrdn€n€ o'-al tY?|dr iorn

zaangaiowania - uwzglqdnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaan8aiowania w ramach ud-ave; drebko:o tplaodrtrq F '

projektami.

Biuro projektu:
StowazYszenie PnYiaciol V LO

u| .Miodowa5,15-641Bia lystok, te | / fax:85-661-53-62;www'V|o.b ia |vstok.o|
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Zafqcznik nr 2 do Zapytania ofertowego - oiwiadceenie o braku wyltepor.d. 'F/t*tr

f nazwa wykonawcy/ /miejscowotti daAl

oSwreoczeue

Ja ni2ej podpisany/a o6wiadczam, i2 nie mam powiqzart z lamawiajqcym lub osobami
upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzai w imieniu Zamawiajqcego lub osobami urytonuiqcymi
w imieniu Zamawiajqcego czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem i pneprowadzeniem procdury
wyboru wykonawcy osobowo lub kapitalowo, w szczeg6lnoSci popnez:

a) uczestniczenie w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowei
b)posiadanie co najmniejLO% udzial6w lub akcji,
c) pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczego lub zanqdzafqcego, prolurenta,

pefnomocnika,

d) pozostawanie w zwiqzku malieiskim, w stosunku pokrewieistwa lub powinowactwa

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

/czytelny podptv

Biuro proiektu:
StowarzYszenie PrrYjaci6l V LO

ul. Miodowa 5, 15 - 641 Bialystok, telfax: 85-661-53-62; www.vlo.bialvstok.ol
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Zafqcznik nr 3 do Zapytania ofertowego - oSwiadczenie dotyeqce staiu pracy i doiudadczenb anodorcCe

/nazwa wykonawcy/ /mieiscowojd idata/

oSwrADczENtE

Ja ni2ej podpisany/a o6wiadczam, i2:

1. Moje do5wiadczenie (sta2 pracy)w nauczaniu wynosi.------.hL
(nazwa pnedmiotu)

2.Liczba godzin zajqi pozalekcyjnych w ramach w/w pzedmiotu pneprowadzonydr prrez mnie
z uczniami/ uczennicami w ostatnich 3 latach w formie np. zaiee fakutatywnydr, zakC
wyr6wnawczych, zajqi z uczniami zdolnymi, prrygotowai do olimpiad, konkurs6rr wic.d.y itp-
wynosi.. . . . . . . .  . . .godzin.

Szczeg6lowe zestawienie przedstawiam w poniiszej tabeli:

Lp. Mieisce realizacii Forma zaie6 \rYmiar godzin Termin realizacii
t
2
3
4
5

/czytelny podpt/

gtiliffxr:,,"

Biuro proieltu:
Stowar.Yszenie PrrYjacid V LO

ul. Miodowa 5, 15 - 641 Biatysto( telfax: 85-651-53-62; www.vlo.bialvstok.ol


