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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Gmina Cisna ogłasza nabór osób 

 

do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych o zajęć rozwojowych wraz z 

wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej w ramach projektu PO 

KL, poddziałanie 9.1.2. pt. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację 

programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” –

współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w okresie od 

01.02.2013 r. do 31.01.2015 r.:  

1. Nadzór nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz wykorzystaniem Technologii 

Informacyjno-Komunikacyjnych 

a. średnio 2 godziny tygodniowo przez okres 15 miesięcy 

2. Nadzór nad realizacją zajęć rozwojowych oraz wykorzystaniem Technologii Informacyjno-

Komunikacyjnych 

a. średnio 2 godziny tygodniowo przez okres 15 miesięcy 

Szczegółowy zakres zadań obejmuje: 

a. przydział sal osobom prowadzącym zajęcia pozalekcyjne, rekrutację, diagnozę (ustalenie 

harmonogramu), 

b. oznakowanie sal zgodnie z wytycznymi, 

c. prowadzenie ewidencji wykorzystania sal diagnostycznych, rekrutacyjnych i szkoleniowych oraz 

comiesięczne składanie uzupełnionego wykazu do koordynatora projektu. Wykaz stanowi 

załącznik nr 1, 

d. dorywczą fizyczną kontrolę prowadzonych zajęć, 

e. nadzorowanie poprawności uzupełniania dzienników zajęciowych (obecności uczniów na 

zajęciach), 

f. kontrolę wykorzystania urządzeń i oprogramowania informatycznego w zakresie prowadzonych 

zajęć, 

g. bieżącą analizę potrzeb w zakresie modyfikacji oprogramowania, 

h. zgłaszanie awarii w zakresie sprzętu i oprogramowania do firmy obsługującej projekt pod 

względem teleinformatycznym, 

i. inne niezbędne czynności powstała w skutek realizacji projektu, które na obecnym etapie są 

niemożliwe do opisania, a odpowiadają funkcji pełnienia nadzoru i kontroli 

Nadzór będzie odbywał się od października 2013 r. do 31 stycznia 2015 r. Grupy szkoleniowe będą składać 

się z uczniów klas IV-VI w liczbie od 6-8. W szkole przewiduje się utworzenie 6 grup zajęciowych. 

Wykonawca zostanie przeszkolony w zakresie wdrożonych systemów informatycznych w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. 
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Zamawiający w ramach umowy zapewni dostęp do komputera umożliwiającego sprawdzenie wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie podczas prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. 

Zamawiający udostępni również salę do prowadzenia kontroli – 2 godziny tygodniowo przez okres 15 

miesięcy. 

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest posiadanie wykształcenia wyższego wraz z 

kwalifikacjami umożliwiającymi pracę w szkole podstawowej w charakterze nauczyciela. 

Osoba/osoby z którymi zostanie podpisana umowa w zakresie realizacji przedmiotu umowy będą 

zobowiązane do podpisania upoważnienia w zakresie zgody na udostępnienia swojego wizerunku w celach 

promocyjnych i reklamowych projektu oraz w zakresie ewidencjonowania i kontroli. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do obserwacji prowadzonego przez Wykonawcę nadzoru. Obserwacji 

będzie dokonywała wyznaczona przez Zamawiającego osoba. Wykonawca jest zobowiązany poddać się 

również zapowiedzianej i niezapowiedzianej kontroli przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. 

Nie przeprowadzenia nadzoru zgodnie z zapisami umowy lub spowodowanie innych uchybień, które mogą 

spowodować niezrealizowaniem warunków umowy, a co za tym idzie – projektu, będzie skutkowało 

nałożeniem kar pieniężnych proporcjonalnych do kar nałożonych na Zamawiającego przez Instytucje 

Zarządzającą (Instytucje Pośredniczącą, Lidera) za nie zrealizowanie przedmiotu umowy. 

 

Płatności:  

Sumaryczna wartość złożonej oferty (zał. nr 2) zostanie podzielona przez 15 miesięcy (okres realizacji 

zamówienia) i będzie stanowić stałą miesięczną ryczałtową część wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie miesięczne na podstawie wystawionej faktury Vat lub przedłożonego rachunku 

płatne do 30 dni od dnia doręczenia do Zamawiającego. Płatność będzie przekazywana na ustalony numer 

rachunku bankowego.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

1. CV osoby/osób 

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  

3. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru klauzula - "Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, tekst jednolity z późn.zm.)  

Kryteria wyboru: najniższa cena 

 

Sposób naboru: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne(ofertowe) wraz z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 

należy składać(przesłać) do Sekretariatu Urzędu Gminy Cisna  adres: Cisna 49 38-607 Cisna w zamkniętych 
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kopertach z podanym dopiskiem " Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację 

programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia " w 

terminie do dnia 30 września 2013r., do godz. 10,00, Aplikacje(oferty), które wpłyną po terminie 

nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cisna oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisna. 
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Załącznik nr 2. 

Oferta na prowadzenie nadzoru nad realizacją zajęć i wykorzystaniem TIK w szkołach: 

 

 

1. 2. 3. 4. 

Rodzaj: Stawka za 

miesiąc brutto 

Ilość 

miesięcy 

Wartość 

 

Prowadzenie nadzoru nad realizacją 

zajęć i wykorzystaniem TIK w szkołach 

dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  

 

15 

 

Prowadzenie nadzoru nad realizacją 

zajęć i wykorzystaniem TIK w szkołach 

dla zajęć rozwojowych 

 

15 

 

SUMA 
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UMOWA nr…… (wzór) 

dot. zatrudnienia osób do prowadzenia nadzoru i wykorzystania TIK w szkołach w ramach 

projektu pt.: „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację 

programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół 

Podkarpacia” 

 

Zawarta w dniu .............................. w ........................................................................ pomiędzy: 

1. (wpisać dane gminy) zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym", a  

2. (wpisać dane w zależności od rodzaju wykonawcy – osoba fizyczna, osoba prawna) zwanym w dalszej 

treści umowy Wykonawcą. 

o następującej treści:  

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującej usługi: prowadzenie 

nadzoru nad realizacją zajęć pozalekcyjnych i wykorzystaniem TIK w szkołach. Zajęcia są 

realizowane w ramach projektu PO KL, poddziałanie 9.1.2. pt. „Technologie cyfrowe jako 

systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i 

atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” –współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego i realizowanego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r. 

Projekt jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Nadzór obejmie zajęcia prowadzone z uczniami klas IV-VI w szkole podstawowej (wpisać dane 

szkoły objętej projektem) 

3. Nadzór będzie obejmował 2 godziny tygodniowo przez okres 15 miesięcy 

4. Nadzór będzie prowadzony w terminie realizacji  

5. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje: 

A. przydział sal osobom prowadzącym zajęcia pozalekcyjne, rekrutację, diagnozę (ustalenie 

harmonogramu), 

B. oznakowanie sal zgodnie z wytycznymi, 
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C. prowadzenie ewidencji wykorzystania sal diagnostycznych, rekrutacyjnych i szkoleniowych oraz 

comiesięczne składanie uzupełnionego wykazu do koordynatora projektu. Wykaz stanowi załącznik 

nr 1, 

D. dorywczą fizyczną kontrolę prowadzonych zajęć, 

E. nadzorowanie poprawności uzupełniania dzienników zajęciowych (obecności uczniów na zajęciach), 

F. kontrolę wykorzystania urządzeń i oprogramowania informatycznego w zakresie prowadzonych 

zajęć, 

G. bieżącą analizę potrzeb w zakresie modyfikacji oprogramowania, 

H. zgłaszanie awarii w zakresie sprzętu i oprogramowania do firmy obsługującej projekt pod względem 

teleinformatycznym, 

I. inne niezbędne czynności powstała w skutek realizacji projektu, które na obecnym etapie są 

niemożliwe do opisania, a odpowiadają funkcji pełnienia nadzoru i kontroli 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez Zamawiającego w zakresie 

wdrożonych systemów informatycznych przy pomocy których edukowani będą uczniowie w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapewnia salę do prowadzenia nadzoru oraz komputer z podłączeniem do Internetu. 

5. Usługa zostanie wykonana z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

powszechnego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się w każdej chwili poddać kontroli sprawowanemu przez Zamawiającego lub 

inny podmiot w jego imieniu. 

7. Umowa stanowi część integralną całości zamówienia.   

 

§ 2. 

Za wykonane prace, po ich przyjęciu przez Zamawiającego Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie 

(wpisać całościową kwotę wybranej oferty), (słownie:......................................................................... )  brutto 

w tym należny podatek VAT w wysokości (wartość procentowa), płatne miesięcznie w 15 równych częściach, 

na podstawie przedstawionego rachunku lub faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia do 

Zamawiającego.  

Płatność odbędzie się na rachunek bankowy wskazany w rachunku lub fakturze VAT. Wynagrodzenie to jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wynagrodzenie za usługi wskazane w § 1. 

§ 3. 



 
 

PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI 

NAUCZYCIELI W RZESZOWIE 

ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów 

tel. 17 85-340-97, fax 17 85-346-82 

 

OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW 

ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W CZUDCU 

ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec 

tel. 17 276-06-72, fax 17 276-06-71 

  

 

Wykonawca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody Zamawiającego. 

§ 4. 

1. Wykonawca odpowiada za powstałe szkody spowodowane swoim działaniem i zaniechaniem względem 

Zamawiającego na zasadach ogólnych. 

2. Niezależnie od tego Zamawiającemu przysługują kary umowne od Wykonawcy z tytułu: 

- za odstąpienienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 50% całości wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 2 umowy; 

- za zwłokę lub niewykonanie nadzoru zajęć o których mowa w § 1 umowy – w wysokości 30% całości 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 umowy. 

- za zwłokę lub niewykonanie innych czynności niż nadzór zajęć o których mowa w § 1 i zawartych w umowie 

w wysokości 30% całości wynagrodzenia brutto. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia wskazanego w § 2 umowy. 

§ 5. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającemu. 

 

§ 6. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.  

 

Zamawiający       Wykonawca   

 

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