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ZAPYTANIE
OFERTOWE
nr 2l20l7 z dnia30.01.2017r.
prowadzonew trybiezasadykonkurenryinoSci
l.

Stowarzyszenie
Przyjaci6l
V LOzaprasza
nauczycieli
do zloieniaoferty dotyczecejrealizacjizajqc
dydaktyczno wyr6wnawczych
oraz rozwijajqcych
uzdolnieniaukierunkowane
na rozuoj
kompetencji
kluczowych,
zajqi z zastosowaniem
metodyeksperymentu
dla uczni6w/ uczennic
V Liceum096lnoksztalcqcego
im.Janalll Sobieskiego
w Biatymstoku
w ramachprojektu,llfysolb
kompetencie uczni6w V LO w Biatymstoku
inwestycjq w prrysaloSf. Projekt
jest przezUniq Europejskq
wsp6lfinansowany
w ramachRegionalnego
Programu
Opencyjnego
Wojew6dztwaPodlaskiego
na lata 2014 2020,OSPriorytetowalll Kompeterrcje
i kwalifikacie,
Dzialanie
3.l.Ksztalcenie
i edukacja,
Poddzialanie
i podniesienie
3.1.2.Wzmocnienie
atrakcyjnoici
jakoScioferty edukacyjnejw zakresieksztalceniao96lnego, ukierunkowanejna rozuoj
kompetencjikluczowych.
1. Nazwai adresZamawiajqcego:
Stowarzyszenie
Przyjaci6l
V LO,ul. Miodowa5, 15-641Biatystok,
NIP542 319 03 70, REGON
20040745L;Tel.85
6615362;www.vlo.bialvstok.ol.
email:stowarryszenievlo@gmail.com;

il.

TRYB
UDZIELENIA
ZAMOWIENIA
warto$izam6wieniaprzekracza
Szacowana
50 tys. PLNnetto,tj. bezpodatkuod towarowanslug
(VAT),postqpowanienie podlegaprzepisomustawyPrawoZam6wiei Publicznych
i aetanie
przeprowadzone
zgodniez zasadqkonkurencyjno6ci
wg. regul opisarrychw obowQrufqcytfi
Funduszu
Wytycznych
w zakresiekwalifikowalno6ci
wydatk6ww ramachEuropejskiego
Rozvoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
na lata2014-2020
Spolecznego
orazFunduszu
SpojnoSci
z dnia18wrze5nia
2OL6r.

ilt.

jest przygotowanie
pozalekcyjrrych
Przedmiotem
i przeprowadzenie
zajqt#aktVrzm
zam6wienia
- wyr6wnawczychoraz rozwijajqcychuzdolnieniaukierunkowanena rozudj kompetencja
zajqi z zastosowaniem
metodyeksperymentu
dla uczniow/ uczennk V Lteum
kfuczowych,
w Biatymstoku.
096lnoksztalcqcego
im.Janalll Sobieskiego
Kod CPV- 80000000-4- uslugiedukacyjnei szkoleniowe
ZAM6WIENIA:
SZCZEG6TOWY
OPISPRZEDMIOTU
L. Przygotowanieprogramu oraz przeprowadzeniepozalekcyjnychzaigc dydaktyarryttt
metod pracy oraz technologiiTlK, rgodnie
z zastosowaniem
aktywnychi nowoczesnych
wymaganiami:
z nastqpujqcymi
aI Zajeciadydaktyczno-wyr6wnawczew zakresiekompetencji kluczowych
- program zajqi powinien wyr6wnai braki w wiedry objgtej podstawqprogramowo
onz kontynuacfi
na poziomiepodstawowym
przygotowaiuczni6wdo egzaminumaturalnego
ksztafcenia;
etapach
naukinadalszych
w zakresiekompetencjikluczowych
uzdolnienia
bI Tajgciarozwijajqce
- programzajqipowinienwzmacniaizainteresowania
do
uczni6wpnedmiotem,pru!€otowac
poziomie
rozszerzonym;
na
maturalnego
egzaminu
(kolazainteresowa6)
metodyeksperymentu
clzajgciaz zastosowaniem
- Chemiczne- kofo ,,CHEMIAW LABORATORIUM".
Programpowinienuwzglqdniac
poslugiwania
siq spnqtem laboratoryinym,
umiejqtnoSi
przeprowadzanie
do6wiadcze6,
i przVrodnaczychprzedmiot6w
medycznych
do studiowania
wiedzyniezbqdnej
rozwijanie
2. Wszystkiezajqcia realizowanew ramach zam6wieniapowinny b1d prowadzone
indywidualnychpotrzeb rozwojowychi edukacyjnyrhoraz moiliwsici
z uwzglQdnieniem
psychofizycznych
uczni6ww tym z SPE.
BiuroProiektu:
PrrYjaci6lV LO
Stowarzyszenie
www.vlo.bialvstok.ol
teufax:85-661-53-62;
ul. Miodowa5, 15 - 541Biatystok,

Fundusze
[uropejskie

4.
5.

6.
7.

Zajqciabqdqceprzedmiotemzam6wieniabqdq prowadzonezgodniez harmonognmem
uzgodnionym
zZamawiajqcym
w trybie zajqi pozalekcyjnych
od poniedzialku
do piqtkuonz
ewentualniew sobotyi bqdqdostosowane
do rozkladulekcjiuczni6wzgodniez zaloienhmi
projektu,wyboremgrupydocelowejorazspecyfikq
funkcjonowania
szkoty.
Zajqciaukierunkowane
na rozw6jkompetencji
prowadzone
kluczowych
bqdqw &osoborfttr
grupach,
zajqcia
z zastosowaniem
metodyeksperymentu
w grupach8-1o-osobowych.
Terminrealizacji
umowyjest uzale2niony
od rodzajuczqicizam6wienia:
1) czqSci
zam6wienia
numer:2,4 w terminieod dniapodpisania
umowydo 23.06.2017
r.
2) czqScizam6wienianumer: L, 3, 5, 6 - w terminieod dnia podpisaniaumryy do
31.01.2018r.
MiejscerealizacjiZam6wienia- V LiceumOg6lnoksztafcqce
im. Jana lll Sobiesfiego
w Biatymstoku,
ul. Miodowa5, 15-661Biatystok.
Wykonawcazostaniezatrudnionyna podstawieumowy cywilno - pnwnei tj. unrorry
zlecenia.
Zamawiajqcyprzewidujemoiliwo6i skladaniaofert czqiciowychna prouadreniezajqC
z danegoprzedmiotu.Szczeg6fowy
opis przedmiotuzam6wieniaz podziabmna czqid oraz
poziomklasy,liczbqgrupi terminrealizacji
wymiargodzinowy,
pnedstawiapnniiszabbela:

Czq56
zam6wienia

Przedmiot/ Zajqcia

Za
1

Jezvkaneielski

2

Jezvkaneielski

3
4
5

Jezvkansielski

WVmiar
godzinouryzaiqd/
1 srupa
w zakresie
40
40

Poziom
klasy

Uczbagrup r pe3dtqdt
terminadr ratretf #
06.022017u-09-201723.06.2017
3r-0L20[

KlasaI
Klasall

x
I

Klasalll
Klasall
Klasalll

x
I
x

I

Klasy| - lll

x

I

I
,

1
I

uzdolnieniaw zakresie

L'

Chemia
Chemia

Zaieciaz zastosowaniem
5
Chemia - ,,Chemia
w laboratorium"

tv.
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40
40
40

I
I

kola

30

I ZASADY
ZIO2ENTA
ORAZOCENY
OF€RTt
KRYTERTA
WARUNKtUDZtAtU W POSTEPOWANtU,
orazinnymiwymaganbni
1. Skladana
ofertamusiby6zgodnaz opisempnedmiotuzam6wienia
przezZamawiajqcego
w szczeg6lowym
opisiepnedm'rotuzam6wienia.
okre6lonymi
sig o realizaciqzam6rrbda:
2. Wymaganiapodstawowewobec Wykonawcyubiegajqcego
jednegoz poniiszych
(niespelnienie
kryteri6wpowodujeodnucenieofurty):
pedagogicznym
orazdodatkowokvaffifacF do
wy2szez przygotowaniem
a/ wyksztalcenie
na @stawie fserofopf
weryfikacja
realizacji poszczeg6lnychczqSci zamowienia;
nie i kwalifikacje
wyksztalce
dokument6w potwierdzajqcych
weryfikacjana podstawiekserokofiidotunentu
kontraktowego;
nauczyciela
min.
tytul
b/
stopniaawansuzawodowego
nadania
w Formularal
prawnych;podpisane
o5wiadczenie
pelnejzdolno5ci
do crynno6ci
c/ posiadanie
1
ofertowym Zalqcznik
- Kryteriawyboruofurt:
dodatkowewobecWykonawcy
3. Wymagania
w nauczaniudanegopnedmiotu (waga25%);weryfikaciana podffie
a/ doSwiadczenie
- zalqcznik
nr 3
o6wiadczenia
dolqczonego
z uczniami
z danegoprzedmiotuprzeprowadzonydt
b/ liczbagodzinzajqi pozalekcyjnych
w ostatnich 3 latach w formie np. zajqd fakultatywnych,zaiq€ urVrOvroa*rrytl, zai*
Biuroproieltu:
PnYiaciolV LO
Stowanyszenie
www'vlo'bialvstok'pl
85-561-53-62;
tel/fax:
Bialystok,
ul. Miodowa5, 15 641

Fundusze
[uropejskie

UniaEuropejska
EutogeJsbFundr.g SOoh<r!

Program
Regionitny

z uczniami zdolnymi, przygotowai do olimpiad, konkursowwiedry itp. (waga 25%);
weryfikacjana podstawiedolqczonegooSwiadczenia,
w kt6rym dla potwierdzeniaspelnienia
- zalqczniknr 3
wymagaf przedstawionebqdzieszczeg6lowe
zestawienie
c/ cena brutto za 1 godzinqzajqi dydaktycznych
(waga 50%); cena oferty winna zawierac
wszystkiekoszty zwiqzane z realizacjqprzedmiotu zamowienia.Cena oferty winna byc
wyra2onaw PLN z dokladnoSciqdo dw6ch miejsc po przecinku;weryfikacjana podstawie
oferowanejceny brutto zamieszczonej
w formularzuofertowym* Zalqcznik1 (czq3cC, pkt. 3)
4. Z udzialuw postqpowaniuwykluczenisq wykonawcypowiqzaniosobowo lub kapitalowo
z Zamawiajacym.Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie s;q wza.lemn€
powiqzaniamiqdzybeneficjentemlub osobamiupowainionymido zaciqgania
zobowiqran
w imieniu beneficjentalub osobami wykonujqrymiw imieniu beneficjentaczynnos(i
zwiqzanez przeprowadzeniemprocedury wyboru wykonawcy a wykonawcq,polegajqce
w szczeg6lnoSci
na:
a) uczestniczeniu
w sp6lcejako wspolnikspolkicywilnejlub spolkiosobowej,
b)posiadaniu
co najmniejTO%
udziaf6wlub akcji,
pelnieniu
prokurenta,
funkcjiczlonkaorganunadzorczego
c)
lub zarzqdzajqcego,
pelnomocnika,
lub powinowactwa
d) pozostawaniu
w zwiqzkumal2edskim,
w stosunkupokrewiedstwa
w linii prostej,pokrewiefstwadrugiegostopnialub powinowactwadrugiegostopniaw linii
opiekilub kurateli.
bocznejlub w stosunkuprzysposobienia,
Weryfikacjapowy2szegozostanieprzeprowadzonana podstawiezto2onegopnez oferenta
o$wiadczenia.
5. Kryteriaocenyofert:
zostanieuznanaoferta spelniajqca:
Za ofertq najkorzystniejszq
- wymaganiapodstawowe- ocena spelnieniawarunkow okre5lonychw wymagannch
podstawowychdokonana bqdzie metodE warunku granicznego.,spelnia- nie spetne'
w oparciuo dokumentyzlo2oneprzezoferent6ww niniejsrympostgpowaniu
otaz
- zawierajqcanajwy2szqliczbq punkt6w odrqbnie dla poszczegolnych
czqici Zamowrenra
w trzechkryteriachdodatkowych,ktorymZamawiajqryprrypisafnastqpujqceznaclenie:

Kryterium

llo6e
Waga
I
% I punkt6w

danego 25%
w nauczaniu
a/ doSwiadczenie
(sta2pracy)
przedmiotu

25 'okt

z 25%
b/ liczbagodzinzajqi pozalekcyjnych
z
przeprowadzonych
danegoprzedmiotu
w ostatnich3 latachw formie
uczniami
np. zaiq(. fakultatYwnYch, zajqd
wyr6wnawczych,zajqi z uczniami

25 pkt

Spos6b oceny urg wrorir

DoSwiadcenis = (staz pocy, wyratonYt
latach, na stanowiskunauczycieladanego
przedmiotuwykazanyw badanejofero€ r
25 pkt) : najwyisry staz pccY, wytarany w
jednej spo6rodbadanychofert dotycqqth
ocenre.
danego przedmiotupodlegajqcych
Liczba godzin pozalekcyirn'ch = {lrcba
godzin zajqc pozalekcylnychz daneSo
przedmiotuwykazanaw badanejofercrer
25 pkt) : najwiqkva liczba godrin ralgc
i pozalekcyjnych z danego prredmntu,
wykazanaw jednej spo5rodbadarrvthofert

BiuroProjektu:
V LO
PnYjaciol
Stowarzyszenie
u|.Miodowa5,15-541Biatystok,te|/fax:85.651-53.62;www.V|o.b|a|Vstok.ol
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zdolnymi,przygotowaddo olimpiad,
konkurs6w
wiedzyitp.
c/ Cenaofertowabrutto

V.

dotyczqcych
danego
podlegajqcych
ocenie

50%

50 pkt

pnedmiotu

I Cena (cena brutto oferty najtanvej r 5O
pkt) : cenabrutto ofertybadanej.

W A R U N KM
I , I E J S CI E
TERMIN
S K I - A D A NOI AF E R T

L Oferentmusizalo2yi
nastqpujqce
dokumenty:
a. Uzupelniony
formularz
ofertowy
stanowiqcy
zalqcznik
nr 1,
b. Po6wiadczone
za zgodnoSiz oryginalem
kserokopie
dokumentowpotwierdza.lqcych

2.
3.
4.

5.

6.
7.

spefnianiewymaga6 podstawowych.
- zatqcznik
c. Podpisane
O6wiadczenia
nr 2 i 3.
Oferty niekompletne,zawierajqce
blqdy oraz niezgodnez opisem przedmiotuzamowienra
i/lub innymi wymaganiami Zamawiajqcego
zostanq odrzucone.
Zamawiajqcy
nie dopuszcza
skladania
ofertwariantowych.
Oferta powinna zostai zlo2onana formularzustanowiqcymzalqczniknr 1 do ninielsrego
zapytaniaw terminie do dnia O6.02.2017r
do god2.14.00w siedzibieBiura Projektu,tl.
Stowarzyszenia
Prryjaci6fV LO,ul. Miodowa 5, 15-641Biatystok,osobiicie,drogqpoczto*'q
(w tytule prosimy podac numer
scan na adres e-mail: stowarzyszenievlo@gmail.com
zapytaniaofertowego),przesylkqkurierskqlub osobiicie. W kazdym z wymienio116h
sposob6w o przyjqciuoferty przez Zamawiajqcegocelem jej rozpatrzeniadecyduje data
igodzinawplywu ofertydo Zamawiajqcego.
- tel 508 353
SylwiaBrzezinska
Osobauprawnionado kontaktuze stronyZamawiajqcego:
do piqtkugodz.9.00 - 12.00.Pytaniaco do pnedmotu
360, 85 66153 62 od poniedzialku
prosimykierowaidrogqpisemnq(email)na adres:stowarryszenievlo@gmail.com
zam6wienia
po terminieokre6lonym
w pkt.4nie bqdzierozpatrywana.
Ofertaprzesfana
Ocena zlo2onychdokument6w aplikaryjnychodbqdzie siq w dniu 07.02.2017r.$ybor
najkorzystniejszej
oferty zostaniedokonanyna podstawiespetnianiawymaganpodstav.owych
orcz dodatkowej wagi punktowej. O wynikach postqpowania(ewentualnieo J€Bo
powiadomieni
drogqe- mail.
OferencizostanE
uniewa2nieniu)

WIA
Z M I A N YZ A M O W I E N I A
V I .O K R E S L E N
ER U N K O W
1. W przypadkuzaistnieniasytuacji zwiqzanejz potrzebq dokonania stosownychlmran
w umowie w celu wla5ciwejrealizacjizamowieniazastrzegasig mozliwok dokonanra
zmianw drodzeaneksudo umowy.Zakreszmianmoie dotycryc:
niniejszych
umowy,
realizacji
a. okresui harmonogramu
godzin
zrealizowania'
zajqi
do
ilo6ci
b. ostatecznej
z pmyc4n
za1qc,
sobie prawo do zmianyterminu i miejscarealizacji
zastrzega
2. Zamawiajqcy
uwzglqdniajqcychpotrzeby prawidlowejrealizacji projektu.
E:
INFORMACJ
VII. POZOSTAT,E
1. W toku ocenyofert Zamawiajqcymo2e2qdacod Wykonawcowwyjainien dotpzqcychtreso
zlo2onychofert. Wykonawcy bqdq zobowiqzanido przedstawieniawyjainien w termin'e
okreSlonymPrzezZamawiajqcego.
na kazdymJeSoetapre
postqpowania,
sobieprawodo uniewa2nienia
zastrzega
Z. Zamawiajqcy
bez PodaniaPrzyczynY'
ktorY ztozr1
3. Zamawiajqcyzastrzegasobie prawo do podjqcia negocjacji z WykonawcQ'
niz
25% ks/otq
mniej
przekrocry
o
ofertq, w przypadku,gdy cenatej oferty
najkorzystniejszq
dzialania.
powyiszego
w bud2ecieprojektuna realizacjq
zaplanowanq
Biuro Projektu:
V LO
PrzYjaciol
StowarzYszenie
www'vlo.bia|vstok.o|
tel/fax:85-661.53.62;
ul' Miodowa 5, 15 - 641 Biatystok,
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Zamawiajqcy
zastrzega
sobieprawodo uniewainieniapostepowania
w prffia
SdVcan
najkorzystniejszej
oferty przekroczyo ponad25%kwotqzaplanomnl w buliecie Foic*tu n
realizacjqpowyiszego
dzialania.
W przypadkuuchylaniasiq Wykonawcyod zawarciaumormy,
Zamawiajny podgGletm4
z kolejnymoferentemznajdujqcym
siqw zestawieniu
ocerryoftrt.

Stowar4lszenie
Przyjacict V LO

:

ul.ltindom!
-.15{41Bialystck,
l{tP542.3r
s{3_ii. REG_2m{qt5l

Bfuro Pnoielil:
StowarzytzenbPrrYia:lll v LO
teUfax:85{61-53{2; www'vlo'biatvstok'ol
ul. Miodowa5, 15 - 641 Biatystok,

Fundusze
Europejskie

UniaEuropejska
Eurogr,rh fu nd,rg Soohcl
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Zaiqcznik
nr 1 do Zapytania
ofertowego- Formulanofertory
FORMULARZ
OFERTOWY
Odpowiadajqc
na zapytanie
ofertowenr 2/2017z dnia30.02.2017r.
sktadam
ofertgna przeprowadzenie
zalqc
- inwestycjqw prrlrrloif w zakresre
w ramachprojektu,,Wysokiekompetencjeuczni6wV LOw Biatymstoku
okreSlonym
w czgiciB.
A.

DANEOSOBOWEI KONTAKTOWE
OFERENTA:

a
t.

lmiq(imiona)

2.

Nazwisko

3.

NIP/PESE
L

4.

Kod pocztowy,miejscowo66

5.

Ulica,
numerdomu/ lokalu

6.

Telefon,
e-mail

B. PRZEDMIOT
OFERTY:
(w tabelinaleiywskazad,
na kt6rqczesd
zam6wienia
Oferemsktadaaplikacigurpbuf cy{rafcrtc
gruo z daneso orzedmiotu uwzEledniaiactermin. w kt6rvm bedrie realirorat ra:nffil
I

Czq66
zam6wienia

1

2
3
4
5

5

PrzedmiotI Zajqcia

1 Uczba grup w posrczeg6lnp r tcrrnin dr
',
realiaciiajqt
i
06.02.20171t.(xr.20u23.06.2017
31.01.n$

Jqzykangielski
Jqzykangielski

Jqzykangielski
Chemia
Chemia
Chemia-,,Chemia w laboratorium"

OCENIE:
PODLEGAJACE
DODATKOWE
C. WYMAGANIA
podlegatyocenie.Do oferty naleiy dohczfd qmagrtry
informacji,
kt6re
bqdq
wskazanie
Proszqo
zalacznik.
1.

2.

3.

w nauczaniudanego
Do5wiadczenie
przedmiotu(sta2pracy)wykazanew
- zalacznik
nr 3
o$wiadczeniu
z
Liczbagodzin zajqi pozalekcyjnych
przeprowadzonych
danegoprzedmiotu
z uczniamiw ostatnich 3 latach
- zalqcznik
w o6wiadczeniu
wykazana
nr3

lat

..' godzin

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

BiuroProjektu:
V LO
PrzYjaci6l
Stowarzvszenie
u|.Miodowa5,15-641Biatystok,te|/fax:85-651-53-52;www.vlo.bia|vstok.o|

$ilHl;*.

UniaEuropejska
EuroOcl*i Fundr: SOotr<Ay

Podpisujqc
niniejszqofertqjednoczeinieo5wiadczam,
ie:
1. W pelniakceptujqorazspelniamwszystkie
warunkii wymagania
dotyczEce
udzialuw postqpowaniu,
w tyrn
posiadamniezbqdneuprawnienia,wiedzq i do5wiadczenie
zwfaszcza:
oraz dysponujepotenclafem
przedmiotu
ekonomicznym
i technicznym
niezbgdnym
do wykonania
zam6wienia;
2. Tapoznalem/am
siq z tre6ciqZapytaniaofertowegoi nie wnoszqdo niegoiadnychzastneierionr akceptulg
zawarte
w nimwarunki.
3. Zobowiqzujq
siqdo wykonania
zam6wienia
nawarunkach
okre(lonych
w zapytaniu
ofertowr/m.
pelnqzdolnoSi
4. Posiadam
prawnych
do czynnoSci
orazkorzystania
z pelniprawpublicznydr.
poinformowany/a,
jest przezUnig Europelsk4
5. Zostatem/am
ie projektjest wsp6tfinansowany
w amacfi
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Wojew6dztwa
Podlaskiego
na lata2014- 2020.
6. Oiwiadczam,
2e w miesiqcu,w kt6rymskladamofertq moje fqcznezaangaiowanie
zawodowew realizaqg
wszystkichprojekt6w finansowanych
i
Funduszu
z funduszystrukturalnych
SpojnoSciorar driatan
r)
finansowanych
z innychir6defnieprzekracza
276godzin
miesiqcznie.
7. Wyra2amzgodqna przetwarzanie
w takrm
moichdanychdo cel6wzwiqzanych
z niniejsrympostepowanaern
jakim
jest
jego
zakresie,
w
niezbqdne
naleiytego
zrealizowania.
do
informujg,ii daneawarte w formularru
8. Swiadomy/a
odpowiedzialno6ci
zaskladanie
falszywych
oSwiadczefi,
ofertowymi przedlo2onych
zalqcznikach/
dokumentach
sqzgodnez prawdqi stanemhktWznym.
Zalqczniki:
1 . O5wiadczenieo braku wystqpowaniapowiqzafi
2 . Potwierdzoneza zgodnoSiz oryginalemkserokopiedokument6w potwierdzajqqrh posiadanrekvalrfr\ac;,
3 . Potwierdzoneza zgodno6i z oryginalem kserokopiadokumentu nadaniastopnia awansuzaurcdo*ego
4 . OJwiadczeniedotyczqcestaiu pracy i doSwiadczeniazawodowego
5.

(miejscowoSi,
data)

(czytelny podpis oferenta)

1)Limit

rro!tr\'
r--t
zaangaiowania zawodowego, dotyczy wszystkich form zaangaiowania rawodowego, w slczegolnoso :9.zr9a&J
!|? czrlJ
a tr.r ib
do limitu wlicza siq czas nieobecnoScipracownikazwiazanejze zwolnieniamilekarskimiiurlopem unrpoc2nrttkotYfi.
gmozattrrdn€n€ o'-al tY?|dr iorn
nieobecno5ci pracownika zwi4zanej z urlopem bezp{atnym, w prrypadku stosunku cyrvilnoprawnego,
F '
ud-ave;
drebko:o tplaodrtrq
ramach
w
zaan8aiowania
czas
przepracowany,
w
tym
zaangaiowania uwzglqdniaczasfaktycznie
projektami.

Biuroprojektu:
V LO
PnYiaciol
StowazYszenie
u|.Miodowa5,15-641Bialystok,te|/fax:85-661-53-62;www'V|o.bia|vstok.o|
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Zafqczniknr 2 do Zapytaniaofertowego- oiwiadceenieo brakuwyltepor.d.

f nazwawykonawcy/

'F/t*tr

/miejscowotti daAl

oSwreoczeue

Ja ni2ej podpisany/ao6wiadczam,i2 nie mam powiqzartz lamawiajqcymlub osobami
upowa2nionymi
do zaciqgania
lub osobamiurytonuiqcymi
zobowiqzaiw imieniuZamawiajqcego
w imieniuZamawiajqcego
zwiqzanez przygotowaniem
i pneprowadzeniemprocdury
czynnoSci
popnez:
wyboruwykonawcy
osobowolub kapitalowo,
w szczeg6lnoSci
w sp6lcejakowsp6lniksp6lkicywilnejlub sp6lkiosobowei
a) uczestniczenie
b)posiadanie
co najmniejLO%
udzial6wlubakcji,
c) pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczegolub zanqdzafqcego,prolurenta,
pefnomocnika,
w zwiqzkumalieiskim,w stosunkupokrewieistwalub powinowactwa
d) pozostawanie
w linii prostej,pokrewiefistwa
drugiegostopnialub powinowactwadrugiegostopniaw linii
bocznejlubw stosunkuprzysposobienia,
opiekilub kurateli.

/czytelnypodptv

Biuroproiektu:
PrrYjaci6lV LO
StowarzYszenie
www.vlo.bialvstok.ol
85-661-53-62;
telfax:
Bialystok,
ul. Miodowa5, 15 641
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Zafqcznik
nr 3 do Zapytaniaofertowego- oSwiadczenie
dotyeqce staiu pracyi doiudadczenbanodorcCe

/nazwawykonawcy/

/mieiscowojdidata/

oSwrADczENtE

Jani2ejpodpisany/a
o6wiadczam,
i2:
(sta2pracy)wnauczaniu
1. Mojedo5wiadczenie

wynosi.------.hL
(nazwapnedmiotu)

2.Liczbagodzin zajqi pozalekcyjnych
w ramachw/w pzedmiotu pneprowadzonydrprrez mnie
z uczniami/ uczennicamiw ostatnich 3 latach w formie np. zaiee fakutatywnydr, zakC
wyr6wnawczych,
zajqi z uczniamizdolnymi,prrygotowai do olimpiad, konkurs6rrwic.d.y itpwynosi.........
...godzin.
przedstawiam
Szczeg6lowe
zestawienie
w poniiszej
tabeli:
Lp.
t

Mieiscerealizacii

Formazaie6

\rYmiargodzin Terminrealizacii

2
3
4

5

/czytelny podpt/

Biuroproieltu:
PrrYjacidV LO
Stowar.Yszenie
www.vlo.bialvstok.ol
ul. Miodowa5, 15- 641Biatysto(telfax: 85-651-53-62;

