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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr X/ŻAM/TIE/2016
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA
KOBIET W POWROCIE DO PRACY!” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie
z Fundacją „Projekt: Aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na
rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na następujące
usługi świadczone na rzecz Zamawiającego, polegające na:
Część 1 – przeprowadzeniu zabaw z elementami integracji sensorycznej w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi dla 15 dzieci
w wieku od 1 do 3 lat,
Część 2 - przeprowadzeniu zajęć grupowych z języka angielskiego w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi dla 15
dzieci w wieku od 1 do 3 lat,
Część 3 - przeprowadzeniu zajęć rozwijających mowę w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi dla 15 dzieci w wieku
od 1 do 3 lat,
Część 4 - przeprowadzeniu zajęć z rytmiki w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

UWAGA: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Umowie Partnerstwa
2014-2020 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia
10.04.2015 r. oraz na podstawie zapisów niniejszego zapytania ofertowego.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 oraz z 2016 r, poz. 1020).
I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część 1 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zabaw z elementami integracji sensorycznej w Żłobku
Akademia Maluszka” w Łodzi dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Zajęcia prowadzone będą na terenie placówki w Łodzi
przy ul. Żeromskiego 115. Termin realizacji zajęć: od sierpnia 2016 r. do maja 2017 r., z wyłączeniem okresów
świątecznych w wymiarze średnio 2 godziny tygodniowo (2 razy w tygodniu po 60 minut).
Część 2 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć grupowych z języka angielskiego w Żłobku Akademia
Maluszka” w Łodzi dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Zajęcia prowadzone będą na terenie placówki w Łodzi przy
ul. Żeromskiego 115 Termin realizacji zajęć: od sierpnia 2016 r. do maja 2017 r., z wyłączeniem okresów świątecznych
w wymiarze średnio 2 godziny tygodniowo (2 razy w tygodniu po 60 minut).
Część 3 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć rozwijających mowę w Żłobku Akademia Maluszka
w Łodzi dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Termin realizacji zajęć: od sierpnia 2016 r. do maja 2017 r., z wyłączeniem
okresów świątecznych w wymiarze średnio 2 godziny tygodniowo (2 razy w tygodniu po 60 minut). w godzinach
10.00/11.00 lub 15.00/16.00,
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Część 4 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z rytmiki w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi dla
15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Zajęcia prowadzone będą na terenie placówki w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115.
Termin realizacji zajęć: od sierpnia 2016 r. do maja 2017 r., z wyłączeniem okresów świątecznych w wymiarze średnio 2
godziny tygodniowo (2 razy w tygodniu po 60 minut)

z kodami CPV: 80500000– 9 – usługi szkoleniowe,
80000000 – 4 – usługi edukacyjno szkoleniowe.
Oferowany typ umowy (dla wszystkich części osobna umowa): Umowa zlecenie – pierwszy miesiąc na okres
próbny z możliwością wydłużenia do 31 maja 2017r.;
II.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kryteria obligatoryjne:
1. Wykształcenie wyższe w zakresie psychologii/pedagogiki lub fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej, doświadczenie
w prowadzeniu zajęć rozwijających z elementami integracji sensorycznej (dot. Część 1 zamówienia)
2. Wykształcenia wyższe, znajomości zagadnień metodyki nauczania języka angielskiego, szczególnie grup dzieci
w wieku do 3 lat, (dot. Część 2 zamówienia),
3. Wykształcenie wyższe magisterskie logopedyczne lub podyplomowe studia logopedyczne, mile widziane
doświadczenie w pracy z dziećmi do 3 roku życia oraz zdolności plastyczne, muzyczne (dot. Części 3
zamówienia) ;
4. Wykształcenie wyższe kierunkowe, przygotowanie pedagogiczne, umiejętność gry na instrumencie (dot. Części 4
zamówienia),
5. Bardzo dobry kontakt z dziećmi,
6. Kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu;
7. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi do 3 roku życia oraz zdolności plastyczne, muzyczne;
8. Motywacja do pracy,
9. Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w grupie,
10. Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
11. Zdolności organizacyjne,
12. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy, a także za
bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników zajęć,
13. Do zachowania tajemnicy służbowej oraz przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z
Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych,
14. Daje rękojmie prawidłowego i sumiennego wykonania zamówienia,
15. Elastyczność czasowa, zrozumienie dla zasady poufności i odpowiedni dress code brak nałogów,
16. Posiadanie aktualnej książeczki z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi (praca z dziećmi, praca w zakładzie
zbiorowego żywienia).

Ponadto zamówienie może być udzielone osobie, która:
1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani
zawieszona;
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2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
4. osobie, której łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym
środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
5. odbędzie bezpośrednią rozmowę (z wynikiem pozytywnym) z Zamawiającym w celu potwierdzenia jej
predyspozycji o których mowa w rozdz. II niniejszego Zapytania.
III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie (dla wszystkich części) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

opracowanie programu i planu zajęć dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 1-3 lat,
przeprowadzenie zajęć z dziećmi w oparciu o zatwierdzony przez Dyrektora Żłobka program,
monitorowanie postępów dzieci,
systematyczne dokumentowanie przeprowadzonych zajęć w dzienniku, przygotowania sprawozdań z ich realizacji,
współpraca z zespołem realizującym projekt celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych
celów,
dokumentowanie przeprowadzonych zajęć (listy obecności, sprawozdania),
sporządzenia raportu końcowego z przeprowadzonych zajęć,
oznakowanie dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów.
przestrzeganie zasad BHP i ppoż. oraz współżycia społecznego;
oraz dodatkowo dot. części 3.
przeprowadzenie diagnozy początkowej każdego dziecka;
opracowanie programu dla całej grupy dzieci w wieku do lat 3;
współpraca z organem prowadzącym, dyrektorem i pracownikami Żłobka, i rodzicami/opiekunami dziecka;
udzielanie instrukcji rodzicom, w oparciu o które będą mogli kontynuować ćwiczenia z dzieckiem w domu;
e) przeprowadzenie diagnozy końcowej każdego z uczestników po zakończeniu zajęć
a)
b)
c)
d)

IV.

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja „Projekt: Aktywność” ul. Kusocińskiego 128/29 94-054 Łódź

V.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy na miesięczny okres próbny ( umowa zlecenie) z
możliwością wydłużenia do dnia 31.05.2017 r.
VI.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
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1. Cenę brutto (wraz z kosztami pracodawcy) za godzinę zegarową zgodnie z Załącznikami nr 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, – Formularzem ofertowym wraz z oświadczeniami kandydatki /kandydata, że nie jest i nie był
pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd lub Oświadczenie
kandydatki / kandydata, że nie został nałożony na niego obowiązek alimentacyjny oraz że nie został
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że łączne
zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta
i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
2. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego – załącznik nr 2;
3. Celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą:
a) Oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego wykształcenia ( załącznik nr 3a) wraz z
kserokopią poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadane
wykształcenie określone w Rozdziale II pkt. 1-4 (w zależności dla jakiej części zamówienia)
niniejszego zapytania.;
b) Oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w pracy (zgodnie z zakresem
dla każdej części zamówienia) pracujący/a z dziećmi do lat trzech ( załącznik nr 3b) wraz z
kserokopią poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie
ww. doświadczenia;
4. CV wraz z aktualnym zdjęciem oraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb
niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883”);

VII.

KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o
następujące kryteria:
1) kwota wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy) za 1 (słownie: jedną) godzinę (60
min) świadczenia zadań objętego niniejszym zamówieniem (dla każdej części osobno) – waga
kryterium: 100% (max 100 pkt);
1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę (60 min)
realizacji zadań objętego niniejszym zamówieniem (odpowiednio dla każdej części zamówienia) dla 15
dzieci w Żłobku Akademia Maluszka” otrzyma najtańsza oferta.
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zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto
(w ofertach podlegających ocenie)
cena ofertowa brutto ocenianej oferty

x 100 pkt

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę
jako suma punktów z oceny kryterium 1 . Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie
100 pkt. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania oferty).
IX. TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 04.08.2016 r. do godz. 16:00 na adres:
Biuro Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”
Z dopiskiem dla której części jest oferta.
ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź lub e-mail: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com
2. Dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej (skan).
3. Oferta musi być przygotowana na formularzu wg wzoru „Formularz oferty” załączonego do
niniejszego zapytania.
4. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i zgodnie z wymogami Zamawiającego
zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez
osobę/osoby podpisujące ofertę.
6. Oferta powinna być: Nazwą oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby
oferenta, numer telefonu, numer PESEL, podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy. Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
7. Zamawiający poprawia w tekście oferty:
5

Projekt: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!”
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
O poprawieniu omyłek wymienionych w punkcie 8 Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
w terminie bezzwłocznym.

8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
9. Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie w
przedmiotowym zakresie. Kopie dokumentów oferent poświadcza za zgodność z oryginałem.
10. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla jednej części.
11. Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
12. W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) 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.
13. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym, przedstawienia
informacji nieprawdziwych lub nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie
odrzucony z niniejszego postępowania .
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania.
Oferent ma obowiązek taką kontrolę umożliwić i współpracować przy kontroli. W przypadku wykazania
niezgodności wyników kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z
postępowania na każdym jego etapie.
15. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy z analizy załączonych do oferty oświadczeń i/lub
dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu - wiedzy
i doświadczenia wynikają wątpliwości, że przedstawione w nich zamówienie nie zostało wykonane lub
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zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
16. W przypadku wykluczenia oferenta po ułożeniu listy rankingowej procedura zostanie powtórzona od
tego momentu. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy (zał. nr 4) z wybranym oferentem.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na
każdym jego etapie.
X. KRYTERIA WYBORU OPFERTY

1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium jakim są :
- najniższa cena (wartość brutto wraz z kosztami pracodawcy wyrażona w PLN) za wykonanie 1 godziny usługi
kwota wynagrodzenia brutto świadczenia zadań zajęć objętych niniejszym zamówieniem – waga kryterium:
100% (max 100 pkt);
2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3.

Zamawiający podpisze umowę (załącznik nr 4 dla każdej części osobno) z Wykonawcą, który przedłoży
najkorzystniejszą ofertę wynikającą z przyjętego kryterium o którym mowa w rozdz. VII niniejszego zapytania o
cenę. Ponadto warunkiem podpisania umowy będzie przeprowadzenie przez Zamawiającego bezpośredniej
rozmowy - z wynikiem pozytywnym - z osobą która będzie świadczyła usługę (dla części 1-4) w celu
potwierdzenia jej predyspozycji o których mowa w rozdz. II niniejszego Zapytania. O miejscu i terminie
podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie na stronie internetowej
Zamawiającego
oraz
na
Bazie
Konkurencyjności
Funduszy
Europejskich
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov. Oferenci, których oferta zostanie wybrana zostaną
poinformowani za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (mailem).
XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.
- wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty
- przeprowadzenia rozmowy z oferentami (warunkiem podpisania umowy będzie przeprowadzenie przez
Zamawiającego bezpośredniej rozmowy - z wynikiem pozytywnym - z osobą która będzie świadczyła
7

Projekt: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!”
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

usługę w celu potwierdzenia jej predyspozycji o których mowa w rozdz. II niniejszego Zapytania), którzy
złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Nie przewiduje się płatności zaliczkowych.
3. Wykonawca wystawiać będzie za wykonanie zamówienia rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z
faktycznie przepracowaną liczbą godzin na podstawie przedłożonych do akceptacji Zamawiającemu:
protokołu (załącznik nr 2 do wzoru umowy).
4. W przypadku wyboru oferty oraz podpisania umowy, płatności przekazywane będą na wskazany numer
konta w terminie 14 dni, po przedłożeniu faktury lub rachunku (nie częściej niż raz na miesiąc), z
zastrzeżeniem, że warunkiem zachowania terminu jest dostępność środków na finansowanie Projektu
przekazanych Zamawiającemu przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski w Łodzi) na
wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym.
XIII.

KONTAKT

Biuro projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”
90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
tel.: 797-96-51-51 e-mail: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com
XIV.

ZAŁĄCZNIKI:

1. 1,1, 1.2, 1.3, 1.4, Wzór „Formularz oferty” wraz z Oświadczeniami;
2. Oświadczenie kandydatki /kandydata o braku powiązania osobowego i kapitałowego;
3. Załączniki:
3a) Oświadczenie oferenta o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach;
3b) Oświadczenie oferenta o posiadanym doświadczeniu w pracy (zgodnie z przedmiotem zamówienia) z
dziećmi do lat trzech;
4. Wzór Umowy.
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Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego nr X/ŻAM/TIE/2016

FORMULARZ OFERTOWY „Przeprowadzenie zajęć grupowych z elementami integracji sensorycznej
w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat ”
I. Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………..
……………………………………………..
II. Dane dotyczące Zamawiającego
Fundacja „Projekt: Aktywność”
ul. Kusocińskiego 128/29
94-054 Łódź

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

Oferuję wykonywanie zająć z elementami integracji sensorycznej dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, w Żłobku
Akademia Maluszka w Łodzi w ramach Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W
POWROCIE DO PRACY!” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
………………………………………. słownie …………………………………. zł brutto (wraz z kosztami
pracodawcy) za godzinę grupowych zająć z elementami integracji sensorycznej dla 15 dzieci w Żłobku
Akademia Maluszka.
IV. Oświadczam, że
. po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
. wybór mojej oferty nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Data i czytelny podpis

V. Oświadczam, że nie został na mnie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
9

Projekt: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!”
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data i czytelny podpis
VI. Oświadczam, że wypełniam obowiązek alimentacyjny, który został na mnie nałożony na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Data i czytelny podpis
VII. Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/-am pozbawiony/-a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie jest mi zawieszona ani ograniczona.

Data i czytelny podpis
VIII. Oświadczam, że nie zostałam skazana / nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne.

Data i czytelny podpis
IX. Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Data i czytelny podpis
Oświadczenia składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 §1 Kodeksu Karnego:
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.”

Data i czytelny podpis
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Załącznik nr 1.2 do zapytania ofertowego nr X/ŻAM/TIE/2016

FORMULARZ OFERTOWY „Przeprowadzenie zajęć grupowych z języka angielskiego w Żłobku Akademia
Maluszka w Łodzi dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.”
I. Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………..
……………………………………………..
II. Dane dotyczące Zamawiającego
Fundacja „Projekt: Aktywność”
ul. Kusocińskiego 128/29
94-054 Łódź

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

Oferuję wykonywanie zajęć z języka angielskiego dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, w Żłobku Akademia
Maluszka w Łodzi w ramach Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W
POWROCIE DO PRACY!” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
………………………………………. słownie …………………………………. zł brutto (wraz z kosztami
pracodawcy) za godzinę grupowych zajęć z języka angielskiego dla 15 dzieci w Żłobku Akademia Maluszka.
IV. Oświadczam, że
. po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
. wybór mojej oferty nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Data i czytelny podpis

V. Oświadczam, że nie został na mnie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
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Data i czytelny podpis
VI. Oświadczam, że wypełniam obowiązek alimentacyjny, który został na mnie nałożony na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Data i czytelny podpis
VII. Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/-am pozbawiony/-a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie jest mi zawieszona ani ograniczona.

Data i czytelny podpis
VIII. Oświadczam, że nie zostałam skazana / nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne.

Data i czytelny podpis
IX. Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Data i czytelny podpis
Oświadczenia składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 §1 Kodeksu Karnego:
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.”

Data i czytelny podpis
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Załącznik nr 1.3 do zapytania ofertowego nr X/ŻAM/TIE/2016

FORMULARZ OFERTOWY „Przeprowadzenie zajęć rozwijających mowę dla dzieci w Żłobku Akademia
Maluszka w Łodzi w wieku od 1 do 3 lat.”
I. Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………..
……………………………………………..
II. Dane dotyczące Zamawiającego
Fundacja „Projekt: Aktywność”
ul. Kusocińskiego 128/29
94-054 Łódź

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

Oferuję wykonywanie zajęć rozwijających mowę dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, w Żłobku Akademia
Maluszka w Łodzi w ramach Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W
POWROCIE DO PRACY!” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
………………………………………. słownie …………………………………. zł brutto (wraz z kosztami
pracodawcy) za godzinę grupowych zajęć rozwijających mowę dla 15 dzieci w Żłobku Akademia Maluszka.
IV. Oświadczam, że
. po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
. wybór mojej oferty nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Data i czytelny podpis

V. Oświadczam, że nie został na mnie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
13

Projekt: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!”
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data i czytelny podpis
VI. Oświadczam, że wypełniam obowiązek alimentacyjny, który został na mnie nałożony na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Data i czytelny podpis
VII. Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/-am pozbawiony/-a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie jest mi zawieszona ani ograniczona.

Data i czytelny podpis
VIII. Oświadczam, że nie zostałam skazana / nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne.

Data i czytelny podpis
IX. Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Data i czytelny podpis
Oświadczenia składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 §1 Kodeksu Karnego:
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.”

Data i czytelny podpis
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Załącznik nr 1.4 do zapytania ofertowego nr X/ŻAM/TIE/2016

FORMULARZ OFERTOWY „Przeprowadzenie zajęć z rytmiki dla dzieci w Żłobku Akademia Maluszka w
Łodzi w wieku od 1 do 3 lat.”
I. Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………..
……………………………………………..
II. Dane dotyczące Zamawiającego
Fundacja „Projekt: Aktywność”
ul. Kusocińskiego 128/29
94-054 Łódź

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

Oferuję wykonywanie zajęć rytmiki dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi w
ramach Projektu: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób
sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020,
………………………………………. słownie …………………………………. zł brutto (wraz z kosztami
pracodawcy) za godzinę grupowych zajęć rytmiki dla 15 dzieci w Żłobku Akademia Maluszka.
IV. Oświadczam, że
. po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
. wybór mojej oferty nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Data i czytelny podpis

V. Oświadczam, że nie został na mnie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
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Data i czytelny podpis

VI. Oświadczam, że wypełniam obowiązek alimentacyjny, który został na mnie nałożony na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Data i czytelny podpis
VII. Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/-am pozbawiony/-a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie jest mi zawieszona ani ograniczona.

Data i czytelny podpis
VIII. Oświadczam, że nie zostałam skazana / nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne.

Data i czytelny podpis
IX. Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Data i czytelny podpis
Oświadczenia składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 §1 Kodeksu Karnego:
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.”

Data i czytelny podpis
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr X/ŻAM/TIE/2016

Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego
Niniejszym oświadczam, iż …..………………….………………..…………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
nie jest powiązana / powiązany z Zamawiającym tj. Fundacją „Projekt: Aktywność” oraz Partnerem
Towarzystwem Inicjatyw Europejskich osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) 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.
Data……………………………..

....................................................................
(podpis Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3a do Zapytania ofertowego nr X/ŻAM/TIE/2016
………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta miejscowość i data
………………………………………………………………………
adres oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja, niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………….…………………………
niniejszym oświadczam, iż posiadam kwalifikacje określone jako kryteria obligatoryjne dla każdej z części, tj.
ukończyłam/em studia wyższe na kierunku: …………….. .
W załączeniu dołączam kserokopie ………… dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje i wykształcenie.

……………………………………………………
Podpis oferenta
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Załącznik nr 3b do Zapytania ofertowego nr X/ŻAM/TIE/2016
………………………………………………………………………
pełna nazwa oferenta miejscowość i data
………………………………………………………………………
adres oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja, niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………….………………………….
niniejszym oświadczam, iż posiadam ………-letnie doświadczenie (zgodnie z przedmiotem zamówienia)
w pracy z dziećmi do lat trzech.
Jednocześnie w załączeniu dołączam kserokopie ………… dokumentów potwierdzających ww. doświadczenie.

……………………………………………………
Podpis oferenta
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr X/ŻAM/TIE/2016
Wzór Umowy zlecenia dla części……
Uwaga (dla każdej części zamówienia zostanie zawarta oddzielna umowa)
Zawarta w dniu …………… roku w Łodzi, pomiędzy Towarzystwem Inicjatyw Europejskich reprezentowanym
przez ............................................................................................. zwanym w dalszej treści umowy
Zleceniodawcą,
a Panią/Panem ………………………………… PESEL: …………………………………
Zamieszkałą/ym
Zleceniobiorcą.

w ……………………………………………

zwaną/ym w dalszej treści umowy zlecenia

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie
Zapytania Ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Umowie Partnerstwa 2014-2020
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10.04.2015 r., a
także przy uwzględnieniu warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym nr X/ŻAM/TIE/2016.
§1
1.

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania
przeprowadzeniu:

zadanie

polegające na

a)

Dla Część 1 - zabaw z elementami integracji sensorycznej w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi 15 dzieci w wieku
od 1 do 3 lat,
b) Dla Część 2 - zajęć grupowych z języka angielskiego w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi dla 15 dzieci w wieku
od 1 do 3 lat,
c) Dla Część 3 - zajęć rozwijających mowę dla 15 dzieci w Żłobku Akademia Maluszka w Łodzi w wieku od 1 do 3 lat,
d) Dla Część 4 - zajęć z rytmiki w Żłobku Akademia Maluszka” w Łodzi 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

a.

……… godzin miesięcznie dla 15 dzieci w wieku 1 – 3 lat uczęszczających do żłobka AKADEMIA
MALUSZKA w Łodzi, ul. Żeromskiego 115 w ramach projektu „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKASZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!” współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat
3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Uwaga niniejsza umowa zlecenia zostanie zawarta na okres próbny obejmujący 1 (słownie:
jeden) miesiąc opieki nad dziećmi w wieku 1 – 3 lat z możliwością wydłużenia umowy do dnia
31.05.2017r.
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b.

2.
3.
4.

5.
6.

Uwaga warunkiem podpisania umowy będzie przeprowadzenie przez Zleceniodawcę bezpośrednią
rozmowy (z wynikiem pozytywnym) z osoba (Zleceniobiorcę) która będzie świadczyła usługę w celu
potwierdzenia jej predyspozycji o których mowa w rozdz. II ust. Zapytania Ofertowego.
Szczegółowy wykaz czynności związany z wykonaniem zlecenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać zadania z zachowaniem należytej staranności, stosować
obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne wytyczne obowiązujące w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności składające się na przedmiot umowy, zgodnie z
zasadami określonymi w umowie nr …………………………………….. o dofinansowanie projektu, w tym
w szczególności zobowiązuje się do informowania, że umowa jest realizowana z udziałem środków
finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej oraz zachowania w tajemnicy i
ochrony przed ujawnieniem wszelkich informacji dotyczących uczestników projektu i ich rodzin,
uzyskanych w związku z wykonywaniem zleconego zadania, zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 133/97).

§2
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynności składające się na przedmiot umowy z należytą
starannością w sposób wyczerpujący wymagania Zleceniodawcy określone w niniejszej umowie.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
uprawnienia i kwalifikacje.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazywania bieżących informacji dotyczących realizacji czynności
o których mowa w § 1, w tym w szczególności o trudnościach i problemach jakie napotkał w związku
z realizacją umowy.
4. Dla kontroli merytorycznej postępów prac projektowych Zleceniobiorca zobowiązany jest do
prowadzenia miesięcznych protokołów (załącznik nr 2 do niniejszej umowy) oraz dzienników zajęć
(załączniki 3 do niniejszej umowy).
§3
1. Zadanie, o którym mowa w §1 ust.1 będzie realizowane na okres od ………….. do ……………..
§4
1. Za wykonanie zadań wymienionych w §1 Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie brutto w wysokości: ……………… (słownie: ………………….), zł brutto za każdą
przepracowaną godzinę (60 min) zajęć.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od przedłożenia przez Zleceniobiorcę prawidłowo
wystawionego rachunku za wykonanie zlecenia wraz z miesięcznymi protokołami (załącznik nr 2 do
niniejszej umowy).
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, jest wynagrodzeniem brutto łącznie z kosztami, które ponosi
Zleceniodawca (koszty pracodawcy).
4. W przypadku braku środków finansowych na realizację projektu, Zleceniobiorca odroczy termin
płatności do czasu przelania wystarczających środków z Instytucji Zarządzajacej – Urząd
Marszałkowski w Łodzi.
§5

1. Przedmiot umowy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, Oś: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót
na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
§6
1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom.
2. Strony za obopólnym porozumieniem mogą rozwiązać umowę w każdym czasie.
§7
1. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty,
Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez
wynagrodzenia.
§8
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zleceniobiorca

Zleceniodawca
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Załącznik nr 2 do Umowy zlecenia nr …………..
PROTOKÓŁ
(Ewidencja godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie)
Za okres

od

do

Imię i nazwisko:
Beneficjent/Realizator projektu:
Tytuł projektu:
Numer projektu/ umowy o dofinansowanie:
Liczba
umów:

Umowa nr ………..

Umowa nr ………..

Forma
zatrudnie
nia/Rodz
aj
umowy:
Stanowis
ko:
Wymiar
czasu
pracy w
miesiącu:
Dzień

Godziny

m-ca

(od – do)

Licz
ba
god
zin

Wykonywane zadania

Godziny
(od – do)

Licz
ba

Wykonywane
zadania

god
zin

1
2
3
23

Projekt: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!”
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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29
30
31
Razem

Oświadczam, że przedstawione powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Podpis Zleceniobiorcy: ………………………………………
Podpis Zleceniodawcy:……………..……………..……

Instrukcja prowadzenia ewidencji:
1. Ewidencja dotyczy wszystkich funkcji/zadań realizowanych przez personel projektu w ramach danego
projektu (bez względu na formę zatrudnienia/rodzaj umowy).
2. Osoba obligatoryjnie wskazuje ile godzin dziennie, w jakich godzinach danego dnia oraz jakie zadania
wykonywała w tym czasie w ramach poszczególnych umów w projekcie.
3. Opis realizowanego zadania sprowadza się do wskazania nazwy realizowanego zadania, np. Zarządzanie
projektem, Szkolenia, Indywidualne Doradztwo,
4. Jeśli osoba zatrudniona jest w danym projekcie na dwóch lub większej ilości stanowisk pracy powinna
każdą umowę rozpisywać oddzielnie (jako oddzielny projekt tylko pod tym samym numerem, np. Projekt nr
1 zostanie powtórzony dwa razy).
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