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ZAPYTANIE OFERTOWE 
na sporządzenie standardów pracy oraz profilu kompetencyjnego asystenta ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła polegającego na pisemnym sporządzeniu 
standardów pracy asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wszystkich 
etapach edukacyjnych, w różnych typach szkół, w tym opracowanie zadań asystenta, opisu 
dotyczącego umocowania w szkole oraz profilu kompetencyjnego asystenta ucznia ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z propozycją kryteriów naboru osób do 
zatrudnienia w tej roli. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu Umowy w terminie nie 
późniejszym niż do dnia 16 sierpnia 2019 r. 

3. Warunki płatności: 

Zgodnie z § 4 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

4. Termin i sposób składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2019 r. do godziny 
12.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: beata.krzyzanowska@men.gov.pl . 

5. Do oceny oferty stosowane będzie następujące kryterium: 

cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia („Cena brutto oferty”) – 
100 % 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Ceny oferty brutto” zostanie dokonana zgodnie ze 
wzorem: 

C= (Cmin/Cbad)x100 pkt x 100% 

C  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena całkowita oferty”  

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert  

Cbad – cena oferty badanej 
 
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia, również te wprost 
niewymienione. 
Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z 
matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: 
− ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół, 
− ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy 
w górę. 
Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem dzieła oraz 
uwzględniać wszystkie opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena 
zostanie ustalona na cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. 
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W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną cena musi także uwzględnić koszty 
i obciążenia występujące po stronie Zamawiającego, w tym zaliczki i/lub składki przekazywane 
innym podmiotom. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat w 
związku z realizacją przedmiotu umowy. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena 
zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. 
 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
 
7. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 
 
Zamawiający określa następujący warunek udziału w postępowaniu: 
 
Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (dzieła) 
obligatoryjnie posiadała następujące wykształcenie i doświadczenie: 

1) wykształcenie wyższe magisterskie; 
2) minimum 2-letnie doświadczenie, w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień 

złożenia oferty, w pracy w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej 
lub placówce systemu oświaty lub minimum 2-letnie doświadczenie, w okresie ostatnich 5 
lat poprzedzających dzień złożenia oferty, we współpracy w wymiarze minimum 150 
godzin z przedszkolem, szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub placówką 
systemu oświaty, polegające na pracy z dziećmi lub młodzieżą ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, np. prowadzenie zajęć, warsztatów, pełnienie roli nauczyciela 
wspomagającego lub „terapeuty cienia”, diagnozowanie i wsparcie postdiagnostyczne 
dzieci lub młodzieży; 

3) doświadczenie w opracowaniu minimum 3 programów, w okresie ostatnich 2 lat 
poprzedzających dzień złożenia oferty, ze scenariuszami lub materiałów szkoleniowych 
dla pracowników systemu oświaty lub programów studiów, które zostały opublikowane lub 
wykorzystane w trakcie szkoleń, z zakresu związanego z udzielaniem wsparcia dzieciom 
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;  

4) znajomość zagadnień związanych z diagnozą funkcjonalną i planowaniem wsparcia dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

5) znajomość systemu oświaty i przepisów prawa oświatowego. 
 
Wymagania pożądane, nieobligatoryjne: 

6) wykształcenie wyższe z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii 
lub logopedii; 

7)  wiedza na temat zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem działań 
oświatowych. 

 
W związku z powyższymi wymaganiami, Wykonawca uzupełni tabelę zawartą w Formularzu 
ofertowym, składając stosowne oświadczenie (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).  
Ponadto, w celu potwierdzenia spełnienia obligatoryjnego wymogu wskazanego w ust. 7 pkt 2 
zapytania ofertowego Wykonawca załączy do oferty kopie dokumentów potwierdzających 
spełnienie tego wymogu, np. zaświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, wskazujące zakres i okres doświadczenia. 
 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia dokumentów niekompletnych, zawierających błędy lub budzących 
wątpliwości Zamawiającego lub do udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów lub 
treści oferty. 
 
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie 

jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 



   

Strona 3 z 18 

 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert. 

 
 

W załączeniu:  
1. Wzór umowy. 
2. Formularz ofertowy. 
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Klauzula informacyjna – zamówienia realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Edukacji Narodowej; 

 dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Ministerstwie Edukacji Narodowej: Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, adres e-mail: inspektor@men.gov.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

przeprowadzeniem postępowania o dokonanie zakupu; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja zapytania ofertowego, na ich wniosek. W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane 

osobowe będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi 

Edukacji Narodowej.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z  Instrukcją Kancelaryjną Ministerstwa Edukacji 

Narodowej przez okres 5 lat od dnia zakończenia umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o dokonanie zakupu;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o dokonanie zakupu ani zmianą umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

 

Wzór umowy  
 

UMOWA nr MEN/2019/DFS/..................... 
        

 

Zawarta w dniu ………….….…….….. 2019 r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, przy al. J.Ch. 
Szucha 25, NIP 701-001-56-10 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Pana ............................... – Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy 
Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 

 

a……………………………………………........ zwaną/ym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym 
przez:  

Pana/Panią ………………………… 

 

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o dokonanie zakupu na podstawie art. 4 pkt 
8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) 

§ 1.  
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie dzieła polegającego na 

pisemnym sporządzeniu standardów pracy asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi na wszystkich etapach edukacyjnych, w różnych typach szkół, w tym 
opracowanie zadań asystenta, opisu dotyczącego umocowania w szkole oraz profilu 
kompetencyjnego asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z 
propozycją kryteriów naboru osób do zatrudnienia w tej roli (dalej „zamówienie”, „przedmiot 
Umowy”, „dzieło”), zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że sporządzone przez niego dzieło stanowi jego wyłączną własność, 
jest wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie toczy się żadne 
postępowanie, którego przedmiotem byłby przedmiot umowy. 

3. Wykonawca wyznacza do realizacji zamówienia Panią/Pana : ……………………………., 
wskazaną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wykonawca może dokonać zmiany osoby, o której mowa w ust. 3 jedynie w uzasadnionych 
okolicznościach, w szczególności w sytuacji, gdy z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, nie jest możliwe realizowanie umowy przy pomocy danej osoby wskazanej w 
załączniku nr 3 do umowy. Warunkiem dokonania zmiany jest wcześniejsze uzgodnienie tego 
faktu z Zamawiającym, uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na taką zmianę i zawarcie 
stosownego aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu nowego wykazu osób wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia nowej 
osoby. Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie proponowanej nowej osoby będą takie same lub wyższe od wymaganych w 
warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (tj. pod warunkiem, 
że osoba ta spełnia wszystkie wymogi określone na potrzeby warunku udziału w 
postępowaniu). 

5. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu 
Umowy, w osobach: 

 ze strony Zamawiającego:  
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a) ……………………..…,tel.:……………, …….………, e-mail: …………………… 

lub 

b) ……………………..…,tel.:……………, …….………, e-mail: …………………… 

ze strony Wykonawcy: 

a) ……………………..…,tel.:……………, …….………, e-mail: …………………… 

lub 

b) ……………………..…,tel.:……………, …….………, e-mail: …………………… 

6. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 5, nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej 
skuteczności wymaga pisemnego lub mailowego powiadomienia drugiej strony Umowy. 
 

§ 2.  
1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania przy realizacji zamówienia aspektów 

społecznych przy realizacji zamówienia. W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się, że 
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy przynajmniej jedna osoba skierowana do 
wykonania zamówienia (np. merytoryczne wykonanie dzieła, czynności biurowe, 
administracyjne, itp.): 

a) będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) 

  lub 

b) będzie należała do jednej z dwóch kategorii osób: 

 osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm.), 

 osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265, ze zm.). 

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób wskazanych w lit. b w oparciu o umowę 
cywilnoprawną lub umowę o pracę. 

2. Wykonawca nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy 
złoży pisemne oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych zgodnie 
z Załącznikiem nr 4 do umowy oraz udokumentuje fakt uczestniczenia w realizacji usługi 
osoby/osób, o których mowa w ust. 1 przedkładając do wglądu kopie odpowiednich 
dokumentów, w szczególności kopie umów, na podstawie których zatrudnia tę osobę/osoby 
i/lub dokumenty potwierdzające niepełnosprawność lub potwierdzające, że zatrudniony był 
bezrobotnym. Kopie dokumentów Wykonawca przedłoży w sposób nienaruszający przepisów 
o ochronie danych osobowych tj. z ukrytymi danymi, które nie są niezbędne do potwierdzenia 
wymogów wskazanych w ust. 1 

3. W przypadku gdy dojdzie do zmiany wskazanych/nej zgodnie z ust. 2  osoby/osób, 
Wykonawca nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia ww. okoliczności 
zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, wraz z podaniem 
zakresu wykonywanych przez osobę zastępującą czynności i złożenia do wglądu 
Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających wypełnianie aspektów społecznych 
(Kopie dokumentów Wykonawca przedłoży w sposób nienaruszający przepisów o ochronie 
danych osobowych ). Zmiana osoby wskazanej zgodnie z ust. 2 jest możliwa tylko w 
wypadku, gdy mimo tej zmiany Wykonawca nadal będzie wypełniał wymagania związane z 
aspektami społecznymi, określone w ust. 1.  

4. W przypadku gdy dojdzie do rozwiązania umowy z osobą/ami wskazaną/ymi zgodnie z ust. 2, 
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia ww. okoliczności. Wykonawca nie 
później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozwiązania umowy/umów dopełni wymogów 
związanych z wypełnieniem aspektów społecznych, o których mowa w ust. 1 i niezwłocznie 
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poinformuje o tym w formie pisemnej Zamawiającego, oraz przedłoży do wglądu 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających wypełnianie aspektów społecznych. 
Kopie dokumentów Wykonawca przedłoży w sposób nienaruszający przepisów o ochronie 
danych osobowych. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 wymagają pisemnego potwierdzenia przez 
Zamawiającego w zakresie spełnienia aspektów społecznych, o których mowa w ust. 1. 

6. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
aspektów społecznych wskazanych w ust. 1 na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca nie później niż w ciągu 5 dni roboczych udokumentuje fakt 
uczestniczenia w realizacji usługi osoby/osób, o których mowa w ust. 1 i przedłoży do wglądu 
kopie odpowiednich dokumentów, o które zawnioskuje Zamawiający. Kopie dokumentów 
Wykonawca przedłoży w sposób nienaruszający przepisów o ochronie danych osobowych. 

7. W przypadku osoby fizycznej, realizującej zakres zamówienia określony w § 1 osobiście, bez 
angażowania do tego innych osób, obowiązek dotyczący aspektów społecznych, o których 
mowa w ust. 1 nie ma zastosowania. W powyższej sytuacji, Wykonawca nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy złoży oświadczenie, że 
przedmiot zamówienia realizuje osobiście, bez angażowania do tego innych osób.  

 
§ 3.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu Umowy w terminie nie 
późniejszym niż do dnia 16 sierpnia 2019 roku.  

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wstępną wersję dzieła, o którym 
mowa w § 1 ust. 1, w formacie pliku tekstowego doc/docx w terminie do 10 dni 
kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy, przesyłając ją na adres mailowy 
Zamawiającego wskazany w § 1 ust. 5. 

3. W terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu, o którym mowa w ust. 2, 
Zamawiający dokona jego akceptacji albo zgłosi uwagi do niego, przesyłając je na adres 
mailowy Wykonawcy wskazany w § 1 ust. 5.  

4. W przypadku zgłoszenia uwag do dzieła, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wprowadzi 
zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i ponownie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
poprawiony przedmiot Umowy, nie późnej niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 
uwag od Zamawiającego.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dalszych uwag do dzieła, postanowienia ust. 
3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego dzieła, Wykonawca, w terminie 
1 dnia roboczego, dostarczy przedmiot Umowy w formacie pliku tekstowego doc/docx na 
adres mailowy Zamawiającego wskazany w § 1 ust. 5 oraz nada przesyłkę z wersją 
papierową dzieła, przed upływem powyższego terminu, w placówce pocztowej lub przekaże 
podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe (za potwierdzeniem nadania przesyłki) lub 
doręczy osobiście do Kancelarii Głównej Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) 
mieszczącej się w budynku przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie. Kancelaria Główna MEN 
pracuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy) w godzinach od 8.15-16.15. Poza tymi godzinami Wykonawca nie ma możliwości 
osobistego doręczenia dzieła. Wykonawca jest zobowiązany wskazać na opakowaniu 
przesyłki, że adresatem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy 
Strukturalnych. 

 
§ 4. 

1. Strony uzgadniają, że za prawidłowe wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie całkowite w kwocie ……………….… (słownie: …………… 00/100) złotych 
brutto, zgodnie ze złożoną ofertą. Powyższa kwota obejmuje również wynagrodzenie za 
przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 5. 

2. Zapłata wynagrodzenia za prawidłową realizację przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie 
prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT, po wykonaniu zamówienia, po 
potwierdzeniu realizacji protokołem odbioru, o którym mowa w § 6, podpisanym przez 
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Zamawiającego i Wykonawcę. 
3. Zapłata rachunku/faktury VAT dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

w tym dokumencie w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z załączonym do niej protokołem odbioru podpisanym przez 
Strony. Za termin dokonania płatności uważa się datę wprowadzenia płatności przez 
Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej. 

4. Rachunek/fakturę VAT należy dostarczyć Zamawiającemu, po podpisaniu przez protokołu 
odbioru, na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych, 
Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa. 
 

§ 5. 
1. Do wyników prac stanowiących utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późń. zm.), 
powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, zwanych dalej „Utworami” lub „Utworem”, 
Wykonawca – w ramach wynagrodzenia – przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe oraz udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie wobec utworów praw 
zależnych. 

2. Wykonawca z chwilą dostarczenia na adres mailowy Zamawiającego wskazany w § 1 ust. 5  
ostatecznej wersji przedmiotu Umowy w formacie pliku tekstowego doc/docx przenosi na 
rzecz Zamawiającego całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do Utworów. 

3. Przeniesienie przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do 
Utworów obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. b – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów nie jest ograniczone pod względem 
celu rozpowszechniania Utworów, ani też pod względem czasowym, ilościowym 
i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty 
bez żadnych ograniczeń. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie 
zależnego prawa autorskiego (do rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów 
w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wskazanych 
w ust. 3 powyżej) do Utworów bądź ich części.  

6. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w ramach praw 
i obowiązków określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający może udzielać prawa do 
korzystania z Utworów na zasadach wolnych licencji. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, 
zgłaszającą jakiekolwiek roszczenia w związku z korzystaniem przez nią z praw autorskich, 
w tym w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych jak i 
majątkowych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszeniu takich roszczeń, a 
Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki powyższych zdarzeń, o 
ile będą one wynikiem złożenia nieprawdziwych lub nieskutecznych oświadczeń 
przez Wykonawcę; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi 
do procesu po stronie Zamawiającego lub jeśli to będzie niemożliwe - wystąpi z 
interwencją uboczną i, w przypadku uwzględnienia roszczenia osoby trzeciej przez 
Sąd (w związku z naruszeniem praw autorskich lub praw pokrewnych w ramach 
niniejszej Umowy), pokryje wszelkie uzasadnione prowadzeniem postępowania przez 
Zamawiającego koszty procesu lub innego postępowania związane z udziałem 
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Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym: 

a) koszty zasądzone od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej,  
b) koszty procesu lub innego postępowania, w tym koszty sądowe i koszty 

zastępstwa procesowego przed właściwymi organami, 
3) w przypadku zapłacenia osobie trzeciej, która wniosła pozew, należnych kwot, 

o których mowa w ust. 2, przez Zamawiającego lub ich wyegzekwowania od 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić na rzecz Zamawiającego 
kwoty wraz z kosztami celowej egzekucji, a ponadto zwrócić Zamawiającemu także 
zapłacone przez niego niezbędne koszty doradztwa prawnego, z którego 
Zamawiający korzystał w związku z wystąpieniem osoby trzeciej, a które nie zostały 
pokryte zasądzonym na rzecz Zamawiającego od osoby trzeciej zwrotem kosztów 
zastępstwa procesowego (przy czym nie chodzi tu o przypadek, gdy powództwo 
osoby trzeciej zostało oddalone lub odrzucone, a Zamawiający nie mógł od ww. 
osoby wyegzekwować zwrotu kosztów). 

8. Ponadto, Wykonawca poniesie uzasadnione koszty związane z ewentualnym pokryciem 
roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 
majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających żądania co roszczenia zasądzone 
prawomocnymi wyrokami sądu lub przyznanych zgłaszającemu roszczenia na podstawie 
innego prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji odpowiedniego organu, która nie 
została zaskarżona, o ile podstawą tych roszczeń jest naruszenie przez Wykonawcę praw 
autorskich lub praw pokrewnych w ramach niniejszej Umowy, zaś zobowiązanym do 
spełnienia świadczenia w ramach prawomocnego orzeczenia lub decyzji jest Skarb Państwa 
reprezentowany przez Zamawiającego.  

 
§ 6.  

1. W terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego przesyłki 
zawierającej wersję papierową dzieła, Zamawiający dokona jego odbioru poprzez podpisanie 
protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy albo zgłosi zastrzeżenia 
uzasadniając odmowę dokonania odbioru zamówienia. Zamawiający ma prawo odmówić 
odbioru zamówienia w szczególności w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie Umowy 
lub niekompletności dzieła. 

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących odbioru zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko oraz dostarczenia 
zamówienia do ponownego odbioru, w terminie do 3 dni roboczych. W takim przypadku 
procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień 
niniejszego paragrafu. 

3. Wraz z bezskutecznym upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może 
w terminie 15 dni kalendarzowych rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i żądać od 
Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 7 ust. 1. 

4. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole, przyjmie wykonane dzieło 
z wadami, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy podlega obniżeniu proporcjonalnie do 
zakresu wadliwości przedmiotu Umowy. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna określona w § 7 ust. 2. 

5. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu 
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania, Strony, z upływem tego terminu, 
uznają treść sporządzonego przez Zamawiającego protokołu za zaakceptowany przez 
Wykonawcę. 

§ 7. 
1. W przypadku niewykonania w całości lub w części umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

2. W przypadku nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w szczególności w przypadku nienależytej jakości merytorycznej dzieła, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za 
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każde naruszenie. 
3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie wykonania zamówienia, wskazanym w § 3 

ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminów wskazanych w § 3 ust. 2 oraz ust. 4 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie wymiany wadliwego przedmiotu Umowy, 
wskazanym w § 6 ust. 2, na nowy, wolny od wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia. 

6. W razie wykonania lub częściowego wykonania dzieła przez osobę/osoby, które nie są 
wskazane w Formularzu ofertowym Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

7. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia co najmniej jednej osoby na 
zasadach opisanych w § 2 ust. 1 lub 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości  500,00 zł.  

8. Za niedotrzymanie terminu wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 2 
ust. 2-4 lub 6-7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

9. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy lub jej części, przekraczającego 2 dni 
robocze, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczania 
Wykonawcy dodatkowego terminu, z zachowaniem prawa do kary umownej w wysokości 10 
% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu 
w ciągu 20 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

10. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub z powodu 
działania siły wyższej. 

11. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 20 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy.  

12. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym lub innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

13. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

14. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy wartości naliczonych kar umownych, na co Wykonawca wyraża 
zgodę, a w przypadku niedokonania potrącenia kara umowna jest płatna w terminie do 
14 dni kalendarzowych, od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej zapłaty. 

15. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 

§ 8.  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron. 
3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym 

w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy. 
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§ 9. 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami sądem właściwym do 

rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 
4. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
5. Pisma przesłane na adresy stron określone w komparycji Umowy uważa się za 

skutecznie doręczone chyba, że strony poinformują się w formie pisemnej lub mailowej o 
zmianie adresu. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

 

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

Zamawiający Wykonawca 
 

 
Załączniki: 
1) Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 
2) Załącznik nr 2: Protokół odbioru, 
3) Załącznik nr 3: Formularz ofertowy (kopia), 
4) Załącznik nr 4: Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych.



   

Strona 12 z 18 

 

                                                                        Załącznik nr 1 do Umowy nr MEN/2019/DFS/……… 
z dnia ..............2019 r. 

 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła polegającego na pisemnym sporządzeniu 
standardów pracy asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wszystkich 
etapach edukacyjnych, w różnych typach szkół, w tym opracowanie zadań asystenta, opisu 
dotyczącego umocowania w szkole oraz profilu kompetencyjnego asystenta ucznia ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z propozycją kryteriów naboru osób do zatrudnienia 
w tej roli. 
 
 
Jako standard pracy asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dalej: ASPE) 
należy rozumieć opis: 

 roli ASPE,  

 zadań i czynności wykonywanych przez ASPE, wskazówki odnoszące się do 
wykonywanych zadań, 

 metod pracy,  

 zakres odpowiedzialności ASPE, 

 dokumentowanie pracy ASPE, 

 sposób monitorowania realizacji zadań ASPE,  

 warunków, w których będzie pracować ASPE. Uwarunkowania te odnoszą się zarówno 
do sposobu organizacji (w tym czasu pracy, czy czasu przewidzianego na konkretne 
aktywności) i zarządzania pracą ASPE, jak i warunków zapewniających możliwość 
wykonywania zadań i pełnienia opisanej roli w środowisku szkolnym. 

 
Pojęcie „specjalne potrzeby edukacyjne” należy rozumieć szerzej niż tylko potrzeby wynikające 
z niepełnosprawności. Potrzeby te mogą być spowodowane m.in. trudnościami edukacyjnymi 
spowodowanymi występowaniem choroby przewlekłej, zaburzeń zachowania, u uczniów 
przejawiających zachowania samobójcze (myśli samobójcze, próby samobójcze) oraz 
dokonujących zamierzonych samouszkodzeń, trudności adaptacyjnych związanych ze zmiana 
środowiska edukacyjnego.  
Należy również podkreślić, że ASPE będzie towarzyszyć uczniowi podczas jego pobytu w szkole 
tj. podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz w aktywnościach związanych ze szkołą 
także obejmujących czas wolny od zajęć lekcyjnych np. podczas przerw śródlekcyjnych, wyjść 
klasowych, wycieczek szkolnych, uroczystości szkolnych, zajęć w świetlicy szkolnej czy zajęć 
dodatkowych organizowanych na terenie szkoły. Określenie „umocowanie w szkole” należy 
rozumieć jako określenie takiej roli, zadań i sposobu organizacji pracy ASPE, która pozwala na 
zapewnienie uczniowi z jednej strony indywidualnego wsparcia w celu wspierania jego 
aktywności w procesie kształcenia a z drugiej umożliwia mu funkcjonowanie w grupie 
rówieśnicze. Zadania ASPE powinny być odmienne od zadań wykonywanych przez inny personel 
zatrudniony szkole (zarówno pedagogiczny, jak i niepedagogiczny). W związku z powyższym 
należy wskazać nie tylko zadania wykonywane bezpośrednio przez ASPE na rzecz pracy 
z uczniem, ale również płaszczyzny, na których taka osoba będzie współpracować z pozostałym 
personelem, w tym nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniami oraz 
dyrektorem szkoły czy rodzicami oraz rówieśnikami. „Umocowanie w szkole” to również 
wskazanie propozycji określenia ,na bazie jakich przepisów ASPE będą mogli być zatrudniani w 
przyszłości, sposobu organizacji pracy, płynności zatrudnienia (stabilności) oraz możliwości 
uczestniczenia w życiu środowiska szkolnego.  
Powyższe założenia należy przygotować w oparciu o własną wiedzę i posiadane doświadczenie, 
ale również w oparciu o dokumenty przekazane przez MEN. Dokumenty MEN zostaną 
przekazane po podpisaniu umowy. 
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Jako profil kompetencji należy rozumieć opis poziomu wykształcenia, niezbędnej wiedzy 
i umiejętności obejmujących w szczególności: kompetencje psychospołeczne, które miałaby 
posiadać osoba wykonująca zadania ASPE.  
Profil kompetencji podlegać będzie weryfikacji w ramach działań pilotażowych. Zweryfikowany 
profil będzie podstawą do przygotowania opisu kwalifikacji ASPE w Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji. W przyszłości będzie mógł służyć dyrektorom szkół, którzy będą chcieli zatrudniać 
APSE w swoich szkołach. Należy zaznaczyć, że profil kompetencyjny musi być spójny ze 
standardem pracy. 
Powyższe należy przygotować w oparciu o posiadane własną wiedzę i doświadczenia, ale 
również w oparciu o dokumenty przekazane przez MEN. 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr MEN/…./DFS/……… 
z dnia ..................... r. 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający:        Wykonawca: 

Skarb Państwa - Minister Edukacji Narodowej  ………………………………… 

Departament Funduszy Strukturalnych   ………………………………… 

Aleja J.Ch. Szucha 25     ………………………………… 

00-918 Warszawa      ………………………………… 

 
1. Protokół sporządzono w dniu ………........  
2. Protokół dotyczy odbioru …………………….. . 
3. Termin realizacji zamówienia: ………............ . 
4. Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu Umowy: 

1) bez uwag i stwierdza, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem 
określonym w umowie* 

2) z następującymi uwagami i zastrzeżeniami:* 
…………….........……………………………………………………………………… 
W związku z uwagami i zastrzeżeniami, o których mowa w ust. 2 strony ustaliły 
co następuje: 
..………………………………………………………………………………………… 

5. Informacje odnośnie prawidłowości wykonania przez Wykonawcę zlecenia, w tym 
w zakresie dotrzymania terminów: 
…………….........……………………………………………………………………… 

6. Zamawiający wyraża zgodę/ nie wyraża zgody Wykonawcy na wystawienia faktury za 
wykonane Zlecenie. 

7. Uwagi: …………….........……………………………………………………………………… 
8. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla 

Zamawiającego i w jednym dla Wykonawcy.  
 
 
 

Zamawiający      Wykonawca  
……………………………………………  ……………………………………………
     
(data i podpis osoby upoważnionej)   (data i podpis osoby upoważnionej)  

 
Warszawa, dnia …………………..  

 

* niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 4 do Umowy nr MEN/……………./DFS/………….. 

z dnia ........................... r. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE REALIZACJI ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH 
 
 
 
 
Oświadczam, że osoba/y skierowana/e do wykonania zamówienia spełnia/ją wymogi w zakresie 
realizacji aspektów społecznych, wskazane w § 2 Umowy. 
 

Lp. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynności 

1 2 

1.   

2.   

..   

 

Uwaga 

W przypadku gdy dojdzie do zmiany powyżej wskazanej/nych osoby/osób , Wykonawca nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia ww. okoliczności zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego 
faktu Zamawiającemu, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez osobę zastępującą czynności i złożenia 
do wglądu Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających wypełnianie aspektów społecznych (kopie 
dokumentów Wykonawca przedłoży w sposób nienaruszający przepisów o ochronie danych osobowych). 
Zmiana osoby jest możliwa tylko w wypadku, gdy mimo tej zmiany Wykonawca nadal będzie wypełniał 
wymagania związane z aspektami społecznymi, określone w § 2 ust. 1 umowy. 

W przypadku gdy dojdzie do rozwiązania umowy z osobą/ami powyżej wskazaną/ymi, Wykonawca 
zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych od zaistnienia ww. okoliczności. Wykonawca nie później niż w ciągu  10 dni roboczych od 
rozwiązania umowy/umów dopełni wymogów związanych z wypełnieniem aspektów społecznych, o których 
mowa w § 2 ust. 1 umowy i niezwłocznie poinformuje o tym w formie pisemnej Zamawiającego, oraz przedłoży 
do wglądu Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających  wypełnianie aspektów społecznych. Kopie 
dokumentów Wykonawca przedłoży w sposób nienaruszający przepisów o ochronie danych osobowych. 

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

(miejscowość, data)                           (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego                       
przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK nr 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO 
 

O F E R T A 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
....................................................................................................................................... 
NIP .................................................... REGON ............................................................ 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję: 
....................................................................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
....................................................................................................................................... 
Numer telefonu: ............................................., adres e-mailowy: .................................. 
 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Minister Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie dzieła polegającego na 
pisemnym sporządzeniu standardów pracy asystenta ucznia ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi na wszystkich etapach edukacyjnych, w różnych 
typach szkół, w tym opracowanie zadań asystenta, opisu dotyczącego 
umocowania w szkole oraz profilu kompetencyjnego asystenta ucznia ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z propozycją kryteriów naboru 
osób do zatrudnienia w tej roli oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:  
za całkowitą cenę: ……..............…… złotych brutto (słownie:……………….) 
 
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia, również 
te wprost niewymienione. 
Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie 
z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: 
− ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy 

w dół, 
− ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić 

należy w górę. 
Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą, z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.  
W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną cena musi także uwzględnić 
koszty i obciążenia występujące po stronie Zamawiającego, w tym zaliczki i/lub 
składki przekazywane innym podmiotom. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych 
dodatkowych kosztów i opłat w związku z realizacją przedmiotu umowy. Cena musi 
być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania 
umowy i nie będzie podlegać zmianom. 
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Wymagania dot. osoby skierowanej do realizacji zamówienia 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach 
i na warunkach określonych w Zapytaniu 
ofertowym oraz we Wzorze umowy przez: 

 

………………………………………
……………………………………… 

(wskazać imię i nazwisko osoby, 
która będzie realizować dzieło) 

Oświadczam, że wskazana osoba spełnia wszystkie 
poniższe wymagania: 

1) wykształcenie wyższe magisterskie; 
2) minimum 2-letnie doświadczenie, w okresie 

ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia 
oferty, w pracy w przedszkolu, szkole, poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub placówce 
systemu oświaty lub minimum 2-letnie 
doświadczenie, w okresie ostatnich 5 lat 
poprzedzających dzień złożenia oferty, we 
współpracy w wymiarze minimum 150 godzin z 
przedszkolem, szkołą, poradnią psychologiczno-
pedagogiczną lub placówką systemu oświaty, 
polegające na pracy z dziećmi lub młodzieżą ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. 
prowadzenie zajęć, warsztatów, pełnienie roli 
nauczyciela wspomagającego lub „terapeuty 
cienia”, diagnozowanie i wsparcie 
postdiagnostyczne dzieci lub młodzieży; 

3) doświadczenie w opracowaniu minimum 3 
programów, w okresie ostatnich dwóch lat 
poprzedzających dzień złożenia oferty, ze 
scenariuszami lub materiałów szkoleniowych dla 
pracowników systemu oświaty lub programów 
studiów, które zostały opublikowane lub 
wykorzystane w trakcie szkoleń, z zakresu 
związanego z udzielaniem wsparcia dzieciom i 
młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi;  

4) znajomość zagadnień związanych z diagnozą 
funkcjonalną i planowaniem wsparcia dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi; 

5) znajomość systemu oświaty i przepisów prawa 
oświatowego. 

 
Wymagania pożądane, nieobligatoryjne: 

6) wykształcenie wyższe z zakresu psychologii, 
pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii lub 
logopedii 
 

7)  wiedza na temat zagadnień związanych z 
organizacją i finansowaniem działań 
oświatowych 

 

 

 

 

 

 

□ TAK * 

□ NIE * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ TAK * 

□ NIE * 

 

 

□ TAK * 

□ NIE * 

* - niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIA: 

1. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
również te wprost niewymienione; 

2. Zapoznałem się ze Wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 
przyjmuję warunki w nich zawarte; 

3. Zobowiązuję się, na warunkach określonych w § 2 Wzoru umowy (Załącznik 
nr 1 do Zapytania ofertowego), że przez cały okres realizacji przedmiotu umowy 
przynajmniej jedna osoba skierowana do wykonania zamówienia (np. 
merytoryczne wykonanie dzieła, czynności biurowe, administracyjne, itp.): 

a) będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) 

  lub 

b) będzie należała do jednej z dwóch kategorii osób: 

 osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm.), 

 osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1265, ze zm.). 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*; 

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu ofertowym są 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji; 

6. Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy. 

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

(miejscowość i data)                                           (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 


