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Załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe z dnia ………………..


.............................................			Rybnik dn...................
pieczątka firmowa
NIP.............................................................
Regon........................................................
Nr telefonu.................................................
Nr fax .......................................................
e-mail. .......................................................

OFERTA
My, niżej podpisani,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………….…..w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na............................……....................................................... składamy niniejszą ofertę:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
Oświadczamy, że:
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadamy wiedzę i doświadczenie.
Oferujemy    realizację    zamówienia    zgodnie   z   Zapytaniem   Ofertowym   za   cenę
…………………………………zł, słownie: ................................................................................................... Powyższa kwota jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.28 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021 poz. 685).
	Oświadczamy, że przedstawiony projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na tych warunkach.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres_______ dni.
Oświadczamy, że zrealizujemy usługę będącą przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym i w załącznikach.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności przez Zamawiającego.
Oświadczam, że zajęcia będą odbywać się w siedzibie zamawiającego.
Ofertę składamy na _______ ponumerowanych stronach wraz z ofertą składamy następujące załączniki:


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


	……………………………………...............


	…………..……………………………………..


…….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)
 Załącznik nr 2- zapytanie ofertowe z dnia …………...

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu ..................... r. w Rybniku pomiędzy:
…...........................................................................................................................
a:
…...........................................................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: .........................................................
W wyniku wyboru zawarta została umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z języka …………………………….. i przygotowania kulturowego dla …........................................................ oraz zajęć z języka angielskiego zawodowego z dziedziny mechatroniki i automatyki na warunkach określonych 
w ofercie złożonej przez Wykonawcę w dniu ……..……r. Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
	Do obowiązków Wykonawcy należy:
	przeprowadzenie zajęć w sposób sumienny i z należyta starannością, w tym z zachowaniem punktualności i kultury osobistej wobec uczestników,
	prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnej,
	przygotowanie harmonogramu dla poszczególnych grup i dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć,
	wykonanie przedmiotu umowy na podstawie programu zajęć dla grupy,
	nawiązanie z Zamawiającym partnerstwa zgodnie z wytycznymi Programu Erasmus+,
	prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji usługi,
	informowanie na bieżąco Zamawiającego o ewentualnych nieprawidłowościach,
	zapewnienie kadry prowadzącej zajęcia z języka włoskiego, hiszpańskiego i portugalskiego, która posiada odpowiednie wykształcenie,
	przedłożenie oświadczeń osób biorących udział w realizacji zamówienia (prowadzących zajęcia) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełnych praw publicznych oraz braku karalności za przestępstwo umyślne,
	zapewnienie osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny i wsparcie, a także zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,
	wystawienie dla każdego uczestnika zajęć certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje językowe zgodnie z CEFR (ESOKJ),
	działanie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) w przypadku kontroli Zamawiającego przez organ do tego uprawniony udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów finansowych w związku z realizacją podpisanej na usługę umowy,
	dostarczyć w ciągu 2 dni od podpisania umowy CV osób prowadzących zajęcia wskazane 
w ofercie wraz z ich zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji projektu „Praktyki zagraniczne uczniów ZST w ramach akredytacji – I edycja” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 Numer umowy: 2021-1-PL01-KA121-VET-000005295
Numer akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET- 096226
§ 2
Termin realizacji umowy:


Liczba uczniów
Język
Liczba godzin
Termin realizacji
Uwagi





od
do

1
Grupa 1
14
hiszpański
10



2
Grupa 11
14
A1ngielski zawodowy z dziedziny mechatroniki i automatyki
10




§3
Koordynatorem Umowy ze strony Zamawiającego jest………………………………………(imię i nazwisko) …………………………..………… (stanowisko)
	Koordynatorem Umowy ze strony Wykonawcy jest……………………………….……..……(imię i nazwisko) ……………………………..……… (stanowisko)
§ 4
Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o których mowa w § 1 ustala się na kwotę brutto w wysokości .................................. zł.
	Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy.
	Płatność jest dokonana w oparciu o fakturę lub rachunek.
	Warunkiem wystawienia faktury jest zrealizowanie 10 godzin zajęć dla grupy.
	Zapłata nastąpi po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT od Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
	Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
	Zadanie finansowane będzie w ramach projektu „Praktyki zagraniczne uczniów ZST w ramach akredytacji – I edycja” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry 
w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
Numer umowy: 2021-1-PL01-KA121-VET-000005295
Numer akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET- 096226.
W razie nieuregulowania płatności w terminie Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę.
§ 5
Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku:
	rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy.
	opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
niewykonania umowy w wysokości 40 % wartości umowy.
	Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez Zamawiającego. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przeprowadzenia zajęć.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
	Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w ust. 1, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
	Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i § 6 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od jej otrzymania, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 6
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
	nieprawidłowego realizowania przedmiotu umowy lub obowiązków umownych przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ww. przyczynach rozwiązania umowy,
	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 7
	Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

8
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
	przekształcenie firmy, zmiana brzmienia nazwy firmy,
	ze względu na szczególne okoliczności zmiany osób prowadzących zajęcia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy z dnia …………….
	W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę postanowień umowy, wskazując okoliczności, które miały wpływ na wystąpienie powyższych sytuacji i których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
	Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

9
Zamawiający oświadcza, że:
	dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi projektu;
dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością 
w ramach projektu „Praktyki zagraniczne uczniów ZST w ramach akredytacji – I edycja” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry 
w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
Numer umowy: 2021-1-PL01-KA121-VET-000005295
Numer akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET- 096226
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
	Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

10
Spory mogące zaistnieć między stronami na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



................................................................		................................................................
Wykonawca						Zamawiający

................................................................		................................................................
Miejscowość i data						Podpis Wykonawcy

................................................................		................................................................
Miejscowość i data						Podpis Zamawiającego


 Załącznik nr 2- zapytanie ofertowe z dnia …………...

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym nr ………………………… na realizację usługi polegającej 
na organizacji kursu języka hiszpańskiego z przygotowaniem kulturowym oraz kursu języka angielskiego zawodowego z dziedziny mechatroniki i automatyki dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, wyjeżdżających do Malagi (Hiszpania) w ramach projektu „Praktyki zagraniczne uczniów ZST w ramach akredytacji – I edycja” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
 Numer umowy: 2021-1-PL01-KA121-VET-000005295
Numer akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET- 096226oświadczamy, że pomiędzy Wykonawcą,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
a Zamawiającym, Zespołem Szkół Technicznych, ul. Kościuszki 5, 44-200 Rybnik, nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu.
Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami
wykonującymi w jego imieniu 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.


................................................. 					............................................................
Miejscowość, data 							Czytelny podpis  osoby (osób)
Upoważnionej-(ych) do występowania 
 w imieniu Wykonawcy


