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Załącznik 2.4.2.1 do dokumentu
Zdolni z Pomorza - Model systemu wspierania uczniów uzdolnionych
Załącznik nr 1 do uchwały Nr ………….
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia …………..2012 roku

DAZ-ZP.272…...2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w procedurze o wartości poniżej 200 tys.
EURO na przeprowadzenie spotkań akademickich dla uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki.
ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:
…………. - 2012r.; data zamieszczenia: …………..2012r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Województwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
NIP 583-25-69-948 Regon 191686443

II. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 z
późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami obowiązującymi dla
postępowań, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp

III. Zawartość:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: „SIWZ”)

Integralną część niniejszej SIWZ stanowi:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2,
3. Formularz cenowy – Załącznik nr 3,
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4. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 4,
5. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 5,
6. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Załącznik nr 6,
7. Wykaz osób – Załącznik nr 7,
8. Oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących osób – Załącznik nr 8
9. Wzór umowy – Załącznik nr 9.
IV. Informacje ogólne:
1. Województwo pomorskie, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie spotkań akademickich dla uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki w związku z
realizacją projektu Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz w jej załącznikach.
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
3. Niniejszą SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego
http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/zamowienia/zamowienia, lub odebrać nieodpłatnie w
siedzibie Zamawiającego – ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w godz. 8:00 – 15:00 od
poniedziałku do piątku pok. Nr 133H. Pobieranie niniejszej SIWZ ze strony internetowej
Zamawiającego w wersji elektronicznej nie wymaga jej ponownego pobrania w wersji drukowanej.
V. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie 15 spotkań akademickich dla 647 uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki, z możliwością
udziału 82 nauczycieli w tych spotkaniach, zwane dalej „usługą”.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części:
1) Część 1
a)usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z matematyki dla maksymalnie
112 uczniów gimnazjum, z możliwością udziału 15 nauczycieli prowadzących
zajęcia pozalekcyjne w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego (LCNK),
b)usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z matematyki dla maksymalnie
120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 16 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
2) Część 2
a)usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z fizyki dla maksymalnie 100
uczniów gimnazjum, z możliwością udziału 14 nauczycieli prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w LCNK,
b)usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z fizyki dla maksymalnie 118
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 15 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
3) Część 3
a)usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z informatyki dla maksymalnie
115 uczniów gimnazjum, z możliwością udziału 11 nauczycieli prowadzących
zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
b)usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z informatyki dla maksymalnie
109 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 11 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
3. Ramowy harmonogram na każde spotkanie akademickie oddzielnie dla wszystkich części
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zamówienia:
1) Część A: wykład dla wszystkich uczestników (2 x 45 min.)
2) Część B: zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów lub zajęć laboratoryjnych –
realizowane w grupach (2 x 45 min.)
3) Część C: zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów lub zajęć laboratoryjnych lub
wykłady uzupełniające (2 x 45 min.)
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”).
VI. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia dla każdej części na którą składana będzie oferta – od dnia
zawarcia umowy do dnia 07.07.2012 r., przy czym Zamawiający wskazuje Wykonawcy do wyboru
następujące terminy przeprowadzenia spotkań akademickich:
1. 9 czerwca
2. 16 czerwca
3. 23 czerwca
4. 2 lipca
5. 3 lipca
6. 4 lipca
7. 5 lipca
8. 6 lipca
9. 7 lipca
– przy czym przynajmniej jedno spotkanie dla każdej z 3 części przedmiotu zamówienia i poziomu
edukacyjnego musi odbyć się w terminie pomiędzy 9 czerwca a 23 czerwca.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na
trzy części.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
6. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
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7. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
8. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców,
u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
10. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
11. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru; lub
przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty
o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w
oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
12. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, Podpisy, złożone przez
Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ, powinny być
czytelne.
13. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy.
14. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia
zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
15. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane i ponumerowane.
16. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie
należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis:

„Oferta na Część nr ............. zamówienia (wskazać numer części zamówienia)
dot. przeprowadzenia spotkań akademickich dla uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki
Nie otwierać przed dniem ……..05.2012 przed godziną ………”
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej
w powyższy sposób.
18. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
20. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
21. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których będzie
wynikało upoważnienie do podpisania oferty.
VIII. Wykonawcy występujący wspólnie:
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć
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dokumenty, o których mowa w Rozdziale X SIWZ ust. 2.
3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz
jeden komplet dokumentów, o których mowa w Rozdziale X SIWZ ust. 1.

4.

Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

5.

Upoważnienie dla lidera musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem
stwierdzającym
ustanowienie
pełnomocnika
podpisanym
przez
upełnomocnionych
przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi
odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis, tj. notarialnie
potwierdzona kopia).

6.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.

7.

Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, określającej co
najmniej strony umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac
przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum oraz solidarną
odpowiedzialność Wykonawców za wykonanie umowy.

8.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą
występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).

Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:

którzy

spełniają

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wymaga szczegółowych warunków. Ocena spełnienia wyżej wskazanego
warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie wymaga szczegółowych warunków. Ocena spełnienia wyżej wskazanego
warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
3)

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający nie wymaga szczegółowych warunków. Ocena spełnienia wyżej wskazanego
warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 850, faks: 58 32 68 854, e-mail: des@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumentu, o
którym mowa w pkt b.
4)

Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na każdą wybraną
Część przedmiotu zamówienia oddzielnie (Część 1, Część 2 lub Część 3) dysponuje lub będzie
dysponował:
1. minimum 2 wykładowcami prowadzącymi spotkania - wykłady określone w rozdziale V
ust. 3 pkt 1 (części A), którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w swojej dziedzinie, są
pracownikami akademickich uczelni wyższych lub instytutów naukowych
PAN, a ich działalność naukowa dotyczy matematyki, fizyki lub
informatyki,
2. minimum 5 wykładowcami prowadzącymi spotkania - zajęcia określone w rozdziale V
ust. 3 pkt 2 oraz 3 (części B i C), którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w swojej dziedzinie, są
pracownikami uczelni wyższych, lub instytutów naukowych PAN, a ich
działalność naukowa dotyczy matematyki, fizyki lub informatyki, lub
b) posiadają tytuł magistra lub równoważny i są nauczycielami
akademickimi lub uczestnikami studium doktoranckiego na uczelniach
wyższych, nie niżej niż na drugim roku studiów doktoranckich, a ich
praca naukowa wiąże się z matematyką, fizyką lub informatyką.
Wykładowcami prowadzącymi wykłady i
ponadgimnazjalnej mogą być te same osoby.

zajęcia

dla

uczniów

gimnazjum

i

szkoły

Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumentu o
którym mowa w rozdziale X ust.1 pkt 2 SIWZ.
5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:
- dla części I – 50.000,00 zł,
- dla części II – 50.000,00 zł,
- dla części III – 50.000,00 zł.
Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumentu o
którym mowa w rozdziale X ust.1 pkt 3 SIWZ.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i
oświadczeń na zasadzie: spełnia – nie spełnia, przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i
wyszczególnionych w rozdziale X SIWZ.
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X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IX ust.
1, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ),
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru na załączniku nr 7 do
SIWZ;
3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż:
- dla części I – 50.000,00 zł,
- dla części II – 50.000,00 zł,
- dla części III – 50.000,00 zł.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór formularza oświadczenia stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ),
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć
dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 2 pkt 1-2.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty
oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 pkt 1-3.
Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł dowiedzieć
się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy ust. 4;
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
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8. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go i nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej
formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za
odrzuconą, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego rozdziału.
10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu dla oferowanych usług, wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Pełnomocnicy działający w imieniu Wykonawcy muszą wykazać swoje umocowanie do działania.
Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do wykonywania czynności prawnych w imieniu
mocodawcy zatem jego zakres i okres obowiązywania powinien być wyraźnie i precyzyjnie
określony. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
12. Przyjmuje się, że udzielone pełnomocnictwo upoważnia do poświadczenia „za zgodność z
oryginałem” kopii innych dokumentów składanych wraz z ofertą, z wyłączeniem pełnomocnictwa.
13. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wykazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z
zastrzeżeniem ust.3 e-mail Zamawiającego; zampub@pomorskie.eu
3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i przesłane pocztą na adres
Zamawiającego lub faksem na nr 58 32 68 557 lub na e – mail zampub@pomorskie.eu.
Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom
pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/zamowienia/zamowienia.
7. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
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8. Zamawiający nie przewiduje sporządzania informacji oraz kopii dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej budżetu Województwa dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pod adresem: www.pomorskie.eu/pl/bip/umwpw zakładce „budżet i majątek”
9. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Pan Piotr Bojko – Departament Edukacji i Sportu Tel 58 326 84 24 – w zakresie
przedmiotu zamówienia,
2) Pan Sławomir Kłos - Departament Zamówień Publicznych i Administracji Tel. 58 326 85 48
w zakresie procedury udzielenia zamówienia publicznego.
X. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
XI. Termin związania ofertą
1) Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Składanie ofert
1. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 4a
2. Termin składania ofert upływa dnia …………..2012 r. o godz. …….…..
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem
terminu przewidzianego do składania ofert, pod warunkiem, że powiadomi na piśmie
Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami
rozdziału VII, a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

2. Otwarcie ofert
1) Oferty zostaną otwarte w dniu ………….2012 o godz. ……….. w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 pokój 133 H
(I piętro),
2)

Otwarcie ofert jest jawne,

3)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformuje
Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

4)

Koperty oznaczone „Wycofane oferty” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez
otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone ”Zmiana oferty” zostaną otwarte
i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana,

5)

Przewodniczący Komisji przetargowej poda Wykonawcom do wiadomości:
a) Nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
b) Informacje dotyczące ceny,
c) Termin wykonania zamówienia

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
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1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową
realizacją niniejszego zamówienia.
2. Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu, należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
4. Nie są dopuszczalne żadne negocjacje cenowe.
5. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną za całość przedmiotu
zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
6. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a
płatność nastąpi zgodnie z zapisami umowy i ofertą wykonawcy.
7. Cena oferty winna zawierać: cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
9. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
10. Cena oferty jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest
obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej części, zgodnie
ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cena
oferty musi zostać obliczona dla każdej części zamówienia oddzielnie zgodnie z formularzem
cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
UWAGA : Ilości uczestników spotkań określonych w rozdziale V SIWZ są ilościami
maksymalnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. W
przypadku gdy maksymalna ilość uczniów ulegnie zmniejszeniu, Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie uwzględniające faktyczną ilość uczniów uczestniczących w spotkaniach.
Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę na część zamówienia, na którą zostanie
złożona oferta, nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie
zapłacenia pełnej wartości brutto wynagrodzenia, na które została zawarta umowa zgodnie z
treścią oferty. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie
zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy na każdą część zamówienia oddzielnie wyniesie
80% ceny brutto podanej w formularzu oferty.
11. Cena jednostkowa (za jednego uczestnika pojedynczego spotkania w danej części
zamówienia) określona w formularzu cenowym jest ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały
okres realizacji umowy.
12. Wykonawca w cenie jednostkowej (za jednego uczestnika spotkania) uwzględni wszystkie
koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1) cena (C) – waga 40 %
2) jakość miejsca organizacji spotkań (JM) – waga 30%
3) kwalifikacje zawodowe kadry (KZ) – waga 30%
2. Sposób oceny oferty:
1) W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana dla każdej oferty częściowej odrębnie
przy zastosowaniu poniższego wzoru:
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C = [(CN / CR) x 40%] x 100
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
gdzie:
C – liczba punktów dla kryterium „cena”
CN – najniższa oferowana cena,
CR – cena oferty rozpatrywanej
Cena oferty jest ceną brutto.
2) W kryterium „jakość miejsca organizacji spotkań” ocena ofert zostanie dokonana dla
każdej oferty częściowej odrębnie przy zastosowaniu następujących kryteriów
szczegółowych:
Ocena oferty na podstawie niniejszego kryterium zostanie przeprowadzona metodą zerojedynkową (TAK/NIE).
Tabela nr 1 Jakość miejsca organizacji spotkań:
– posiadanie prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego na
wydziale, na którym prowadzone będą spotkania, przy czym na
wydziale tym muszą być prowadzone studia w zakresie dziedziny, w
ramach której prowadzone są spotkania, tj. matematyki, fizyki lub
informatyki (TAK/NIE)
– organizacja wszystkich spotkań w ramach danej części
postępowania na tej samej uczelni (TAK/NIE)

5 punktów w
wypadku
odpowiedzi
TAK
5 punktów w
wypadku
odpowiedzi
TAK

Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „jakość miejsca organizacji spotkań”
JM = [(JMR / JMN) x 30%] x 100
JM – liczba punktów dla kryterium „jakość miejsca organizacji spotkań”
JMN – liczba punktów dla oferty o największej liczbie punktów w tym kryterium
JMR – liczba punktów w tym kryterium dla rozpatrywanej oferty
3) W kryterium „kwalifikacje zawodowe kadry” ocena ofert zostanie dokonana dla każdej
oferty częściowej odrębnie przy zastosowaniu następujących kryteriów szczegółowych:
Tabela nr 2 Jakość kwalifikacji zawodowych wykładowców:
Pod ocenę w tym kryterium podlegają osoby wymienione w wykazie osób – załącznik Nr 7 do
SIWZ. Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
1) dla części określonej w Rozdziale V ust. 1 SIWZ minimum 2 wykładowcami
prowadzącymi wykłady, którzy będą podlegali poniższej punktacji:
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posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w
swojej dziedzinie, są pracownikami akademickich uczelni wyższych
lub instytutów naukowych PAN, a ich działalność naukowa dotyczy
matematyki, fizyki lub informatyki
posiadają stopień naukowy doktora w swojej dziedzinie, są
pracownikami uczelni wyższych, lub instytutów naukowych PAN, a
ich działalność naukowa dotyczy matematyki, fizyki lub informatyki

3 punkty za
każdą osobę

0 punktów za
każdą osobę

2) dla części określonej w Rozdziale V ust. 2 i 3 SIWZ minimum 5 wykładowcami
prowadzącymi określone zajęcia, którzy będą podlegali poniższej punktacji:
posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w
swojej dziedzinie, są pracownikami akademickich uczelni wyższych
lub instytutów naukowych PAN, a ich działalność naukowa dotyczy
matematyki, fizyki lub informatyki
posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w swojej dziedzinie,
są pracownikami uczelni wyższych, lub instytutów naukowych PAN,
a ich działalność naukowa dotyczy matematyki, fizyki lub
informatyki
posiadają tytuł magistra lub równoważny i są nauczycielami
akademickimi lub uczestnikami studium doktoranckiego na
uczelniach wyższych, nie niżej niż na drugim roku studiów
doktoranckich, a ich praca naukowa wiąże się z matematyką, fizyką
lub informatyką.

3 punkty za
każdą osobę

2 punkty za
każdą osobę

1 punkt za
każdą osobę

Uwaga:
1. Jeżeli wykładowca spełnia więcej niż jedną w/w kwalifikację bierze się pod uwagę
wyżej punktowaną (kwalifikacje zawodowe nie sumują się w przypadku jednego
wykładowcy).
2. W przypadku wykazania dodatkowych wykładowców, ponad obowiązkowych,
spełniających w/w kryteria Wykonawca otrzyma 0 pkt za każdą osobę dodatkową.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż w przypadku wezwania Wykonawców do uzupełnienia
wykazu osób stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ osoby, które zostaną dodatkowo uzupełnione w
celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu
punktów w kryterium „kwalifikacje zawodowe”.
Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „kwalifikacje zawodowe kadry”:
KZ = [(KZR / KZN) x 30%] x 100
KZ – liczba punktów dla kryterium „kwalifikacje zawodowe kadry”
KZN – liczba punktów dla oferty o największej liczbie punktów w tym kryterium
KZR – liczba punktów w tym kryterium dla rozpatrywanej oferty
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3. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = C + JM + KZ
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
JM – liczba punktów uzyskanych w kryterium „jakość miejsca organizacji spotkań ”
KZ - liczba punktów uzyskanych w kryterium „kwalifikacje zawodowe kadry”
4. Ocena końcowa oferty (każda część oddzielnie) zostanie obliczona jako suma punktów
uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbę punktów z końcowej oceny ofert. Jeżeli dwie lub więcej
ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną.
XV. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu,
porównaniu i ocenie ofert przez komisję przetargową na podstawie kryterium oceny określonego
w rozdziale XIV SIWZ.
2. W toku badania i oceny ofert komisja przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe
nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.
4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
1) będzie niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
8) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu
o przyjęte kryteria.
XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
Rozliczenie stron, wynikające z zawarcia umowy o zamówienie publiczne, następować będzie
w PLN.
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy p.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
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2.
3.

4.

5.

najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27
ust. 2 ustawy p.z.p., albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt 1, w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy p.z.p.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców o których mowa w rozdziale VIII
SIWZ, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XVIII. Zawarcie umowy
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy.
Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 9 („Wzór umowy”) do SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w
terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Umowa może być zawarta przed upływem 5 dniowego terminu, jeżeli:
1) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta,
2) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.
W przypadku udzielania zamówienia podmiotowi występującemu wspólnie Wykonawca przed
podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotu
występującego wspólnie.
Zmiany umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 9.
Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć:
1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 4 zd. 1 Umowy
lub
2) miejsca przeprowadzenia spotkań akademickich, lub
3) zmiany wykładowców prowadzanych spotkania - z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie
dopuszcza zmiany na innego wykładowcę o niższych kwalifikacjach i doświadczeniu, niż
przedstawione w ofercie Wykonawcy.
Zmiany, o których mowa w ust. 9, mogą nastąpić w następujących przypadkach:
1) w zakresie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1- 3 - w przypadku wystąpienia siły wyższej
przez którą rozumie się zdarzenia, które łącznie spełniają trzy przesłanki: mają
charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia,
lub
2) w zakresie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 - w przypadku przedłużenia terminu
zakończenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, lub
3) w zakresie, o którym mowa w ust. 9 pkt 3 - gdy wykładowca nie może prowadzić zajęć z
powodu udokumentowanych zdarzeń losowych (między innymi choroby, śmierci)

11. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
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12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
13. Wszelkie istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 9 i
wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Uwaga!
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu polisy stanowiące dowód
zawarcia umów ubezpieczeń KL, NNW i OC, o których mowa w ust. 7 pkt. 5 oraz 6 załącznika nr
1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) - nie później niż 7 dni kalendarzowych
przed rozpoczęciem spotkań.

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP –
„Środki ochrony prawnej”.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
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uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich 3 części zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie spotkań
akademickich dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki lub
informatyki

1.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przeprowadzenie spotkań akademickich dla uczniów
uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki, uczestniczących w projekcie Pomorskie –
dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki,
fizyki i informatyki (nazwa promocyjna: Zdolni z Pomorza), obejmujące w szczególności:
1. opracowanie szczegółowego programu spotkań akademickich oraz przedstawienie tego
programu Zamawiającemu do akceptacji,
2. zapewnienie kadry dydaktycznej prowadzącej spotkania dla uczniów,
3. zapewnienie opiekunów pracowni lub innego personelu pomocniczego, który niezbędny jest
do przeprowadzenia zaplanowanych spotkań oraz wymagany do zapewnienia bezpiecznego
korzystania z urządzeń i infrastruktury uczelni,
4. zapewnienie pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia wykładów oraz zajęć a także
niezbędnej infrastruktury pomocniczej (toalety, szatnia itp.),
5. zapewnienie niezbędnego wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych, koniecznych do
przeprowadzenia zajęć, w tym doświadczeń, pokazów itp.,
6. przeprowadzenie spotkań zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym
przez Zamawiającego harmonogramem spotkań akademickich,
7. opracowanie i przekazanie uczniom materiałów dydaktycznych dotyczących omawianej
tematyki (dopuszcza się przekazanie materiałów w postaci elektronicznej),
8. bieżące monitorowanie realizacji zadania, w tym prowadzenie list obecności,
9. przeprowadzenie ewaluacji spotkań akademickich,
10. zapewnienie koordynatora lub kierownika zadania realizacji spotkań po stronie Wykonawcy,
11. zapewnienie asystentów wspierających organizację spotkania, udzielających pomocy
uczniom, kierujących ich we właściwe miejsca, w liczbie nie mniejszej niż jeden asystent na
każdych 60 uczniów uczestniczących w spotkaniu,
12. zapewnienie wyżywienia dla uczestników spotkania, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ,
13. przeprowadzenie aktywności fizycznej uczestników podczas przerwy w zajęciach, zgodnie z
opisem zawartym w SIWZ,
14. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas spotkań,
15. zapewnienie możliwości udziału w zajęciach nauczycielom prowadzącym dla uczniów zajęcia
pozalekcyjne w ramach projektu, w tym zapewnienie wyżywienia, analogicznie jak w wypadku
uczniów,
16. właściwe oznakowanie spotkań akademickich, w tym umieszczenie plakatów/tabliczek
informacyjnych nt. miejsca organizacji zajęć oraz zamieszczanie logotypów zgodnie z książką
znaków PO KL na wszystkich formach materiałów dydaktycznych przekazywanych uczniom
(wydruk, pokaz multimedialny itd.).
17. przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do programu spotkań
akademickich oraz materiałów dydaktycznych przekazywanych uczniom.
2.

Cel organizacji spotkań akademickich

1) Cele ogólne
Cele ogólne są sformułowane tak, aby nazwać szczególnie ważne procesy dotyczące szeroko
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rozumianego rozwoju uczniów. Wymienione poniżej cele (procesy) dotyczą rozwoju pewnych
ogólnych umiejętności (ważnych dla wszystkich dziedzin nauki).
Są to cele następujące:
− umożliwienie uczniowi kontaktu ze środowiskiem pracowników naukowych i infrastruktury
wyższej uczelni,
− zapoznanie z metodologią prowadzenia badań naukowych,
− intensyfikacja rozwoju uzdolnień ucznia,
− kształcenie umiejętność analizy treści wykładowych,
− kształcenie umiejętność absorbowania nowych informacji.
Cele wychowawcze:
− zachęcanie i wyrabianie umiejętności samokształcenia,
− kształtowanie zdolności koncentracji,
− kształcenie umiejętności wyciągania wniosków,
− kształcenie myślenia logicznego, twórczego, oryginalnego i krytycznego,
− kształcenie umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi w czasie zajęć
dyskusyjnych,
− nabycie umiejętności dyskusji i formułowania opinii,
− kształcenie umiejętności prezentowania swoich wyników i przekonywania słuchaczy do
poprawności swego rozumowania,
− kształtowanie tolerancji, życzliwości, koleżeńskości, umiejętności współpracy w grupie,
− kształtowanie systematyczności, staranności, dokładności, pracowitości,
− kształtowanie odpowiedzialności za podjęte zadania,
− kształtowanie dobrej organizacji pracy, planowania własnej nauki i działań,
− zapoznanie z nadrzędnym celem działalności naukowej, którym jest poznawanie prawdy,
− kształtowanie świadomości etycznego wymiaru działalności naukowej.
2) Cele szczegółowe – fizyka
Cele szczegółowe:
Uczniowie - uczestnicy spotkań akademickich będą:
- poszerzali swą wiedzę z fizyki oraz astronomii i astrofizyki;
- rozwijali umiejętności stosowania praw i zasad fizyki do rozwiązywania zadań rachunkowych
i projektowych;
- pogłębiali zrozumienie zarówno jakościowego jak i ilościowego zjawisk fizycznych;
- wykonywali i projektowali doświadczenia;
- wdrażali się do stosowania odpowiedniego aparatu matematycznego właściwego do opisu
zjawisk fizycznych;
- kształcili umiejętności planowania i samodzielnego wykonywania eksperymentów;
- kształcili umiejętności opracowywania i prezentowania wyników doświadczeń oraz oceny
wiarygodności przeprowadzonych eksperymentów;
- kształcili umiejętności posługiwania się w fizyce modelami oraz świadomości granic ich
stosowalności;
- kształcili umiejętności szacowania poszukiwanych wartości wielkości fizycznych;
- rozwijali umiejętność rozwiązania zagadnienia kilkoma metodami;
- kształtowali intuicje fizyczno-matematyczne niezbędne do zrozumienia rzeczywistości
w ramach nauk przyrodniczych;
- kształtowali umiejętność dostrzegania zależności matematyczno-fizycznych podczas
dyskusji zjawisk obserwowalnych w otoczeniu i świecie;
- rozwijali umiejętność analizy tekstów naukowych;
- kształtowali umiejętności analizy i opracowania danych doświadczalnych i teoretycznych.
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3) Cele szczegółowe – matematyka
Podstawowym celem spotkań akademickich powinno być zainteresowanie ucznia
współczesnymi problemami matematyki oraz pokazanie jej głębi i mnogości stawianych problemów.
Prezentowane treści wychodzić mogą nie tylko poza program szkolny, ale również poza „olimpijski”
obszar matematyki. Poruszane tematy powinny służyć rozbudzeniu ciekawości do eksplorowania
różnych obszarów matematyki – mniej ważne staje się tu nauczenie pewnych zagadnień; jest to
okazja do omówienia zagadnień nie związanych ze szkolną matematyką czy nawet z konkursami
matematycznymi, ale po prostu ciekawych. W związku z powyższym w przypadku „Spotkań
akademickich” cele edukacyjne nie mogą być szczegółowo sformułowane – uczeń podczas spotkań
akademickich powinien przede wszystkim:
− poznać głębiej zagadnienia matematyczne związane z tematyką zajęć pozalekcyjnych
organizowanych w ramach projektu;
− poznać nowe obszary matematyki;
− zapoznać się z bogactwem dziedzin matematyki, problemów, które są przez
matematyków i dla matematyków stawiane;
− poznać zupełnie nowe rozumowania i pomysły na rozwiązywanie problemów.
Nie należy oczekiwać, że po spotkaniach uczniowie zostaną ekspertami w danej dziedzinie,
nie należy też spodziewać się, że w pełni opanują podstawy danego tematu, istotne jest to, że
spotkania powinny poszerzyć ich horyzonty i pokazać zupełnie nowe obszary matematyki i jej
zastosowań. Powinny być też okazją do osobistego spotkania z osobami zawodowo zajmującymi się
matematyką.
4) Cele szczegółowe – informatyka
W wypadku informatyki nie zostały wyznaczone cele szczegółowe.
3. Tematyka spotkań akademickich i zagadnienia przeznaczone do omówienia
1) Propozycje tematyki spotkań akademickich:
1. Spośród przedstawionych poniżej propozycji Wykonawca wybierze tematy zgodnie z liczbą
spotkań określoną w SIWZ dla każdego przedmiotu/poziomu edukacyjnego.
2. Wykonawca opracowuje szczegółowy program spotkań akademickich i przedstawia go
Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
A. Matematyka – gimnazjum
1. Teoria liczb
2. Kryptografia
3. Konstrukcje geometryczne
4. Ciekawe twierdzenia geometrii trójkąta
5. Układ współrzędnych
6. Węzły, sploty i warkocze
B. Matematyka – szkoła ponadgimnazjalna
1. Teoria liczb
2. Ciekawe twierdzenia z geometrii płaskiej
3. Kryptografia
4. Algebra I
5. Geometrie nieeuklidesowe
6. Wprowadzenie do statystyki
7. Ciekawe twierdzenia z geometrii przestrzennej
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8. Topologia ogólna
C. Fizyka – gimnazjum
1. Całkowite wewnętrzne odbicie i jego zastosowanie oraz ciekawe zjawiska optyczne
2. Fale stojące i instrumenty muzyczne
3. Drgania i rezonans
4, Własności magnetyczne materii
5. Elektryczność serca
D. Fizyka – szkoła ponadgimnazjalna
1.Ruch obrotowy bryły sztywnej
2. Dualizm korpuskularno-falowy
3. Rozkład Plancka – koncepcja kwantowania
4. Własności magnetyczne materii
5. Drgania wymuszone i rezonans
6. Aspekty statystyczno-probabilistyczne fizyki
7. Promieniowanie X i jego zastosowanie
E. Informatyka – gimnazjum
1. Grafika 3D + Animacja 3D
2. Operacje logiczne na liczbach całkowitych + System dwójkowy przedstawiania liczb + Zagadki
logiczne
3. Komputer w komputerze czyli tworzenie maszyn wirtualnych
4. Programowanie robotów I: komunikacja z sensorami
5. Programowanie robotów II: koordynacja działań robota
F. Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna
1. Wirtualizacja – podstawowe pojęcia, wady i zalety
2. Grafika i animacja 3D
3. Programowanie urządzeń mobilnych
4. Visual Studio – narzędzie programistyczne
5. Grafy – konstrukcje użyteczne czy zbyteczne
6. Inspiracje biologiczne w obliczeniach naukowych
7. Dlaczego nie wszystko można rozwiązać i o co chodzi w informatyce kwantowej
4.

Termin wykonywania zamówienia

1) Wymagany termin wykonania zamówienia dla każdej części na którą składana będzie oferta – od
dnia zawarcia umowy do dnia 07.07.2012 r., przy czym Zamawiający wskazuje Wykonawcy do
wyboru następujące terminy przeprowadzenia spotkań akademickich:
a) 9 czerwca
b) 16 czerwca
c) 23 czerwca
d) 2 lipca
e) 3 lipca
f)

4 lipca
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g) 5 lipca
h) 6 lipca
i)

7 lipca

– przy czym przynajmniej jedno spotkanie dla każdej z 3 części przedmiotu zamówienia i poziomu
edukacyjnego musi odbyć się w terminie pomiędzy 9 czerwca a 23 czerwca.
2) Na podstawie przedstawionych powyżej wytycznych, wykonawca w terminie do 7 dni od daty
zawarcia umowy doręczy Zamawiającemu harmonogram spotkań akademickich.
3) Ramowy harmonogram pojedynczego spotkania:
Część A: wykład dla wszystkich uczestników
10.00-10.45 wykład cz. 1.
10.45-10.55 przerwa
10.55-11.40 wykład cz. 2 (w tym dyskusja i pytania uczestników)
11.40-12.20 przerwa na aktywność ruchową oraz poczęstunek: owoce, słodycze i napoje
Część B: zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów lub zajęć laboratoryjnych –
realizowane w grupach
12.20-13.05 zajęcia cz. 1
13.05-13.15 przerwa
13.15-14.00 zajęcia cz. 2
14.00-14.30 przerwa obiadowa
Część C: zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów lub zajęć laboratoryjnych lub wykłady
uzupełniające
14.30-15.15 zajęcia cz. 1
15.15-15.25 przerwa
15.25-16.10 zajęcia cz. 2
4) Harmonogram spotkań akademickich podlega akceptacji Zamawiającego. Dopuszczalne są
korekty w stosunku do ramowego harmonogramu pojedynczego spotkania, np. wynikające z
wybranej organizacji wyżywienia, pod warunkiem zachowania wydzielonych części A, B i C o
wymiarze 90 minut każda oraz zapewnienia: przerw po każdych 45 minutach zajęć, min. 30
minutowego okresu przeznaczonego na spożycie obiadu oraz min. 40 minutowego okresu
przeznaczonego na aktywność fizyczną oraz poczęstunek.
5) Na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie, dopuszczalne są zmiany
harmonogramu spotkań akademickich. Zmiana taka może nastąpić wyłącznie za pisemną
akceptacją Zamawiającego.
6) Część A może zostać zorganizowana wspólnie dla wszystkich uczniów z danego poziomu
edukacyjnego, natomiast podczas trwania części B i C Wykonawca zapewni podział na grupy
wynikający z liczby stanowisk komputerowych/doświadczalnych dostępnych w poszczególnych
pracowniach, a także z wymogów BHP.
7) Zajęcia w części B i C dla spotkań akademickich z informatyki muszą odbywać się w pracowniach
komputerowych, przy czym należy zapewnić odrębne stanowisko komputerowe dla każdego
uczestnika. Należy zaplanować zajęcia w pracowni komputerowej także w ramach spotkań z
matematyki oraz fizyki - co najmniej podczas jednego spotkania w wypadku każdego z tych
przedmiotów.
8) Niezależnie od liczby dostępnych stanowisk komputerowych, liczby miejsc siedzących czy liczby
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miejsc w laboratorium, pojedyncza grupa uczniów pracująca w ramach części B i C spotkania,
przebywająca pod opieką jednego wykładowcy, nie może liczyć więcej niż 20 uczniów.
Zastrzeżenie to nie dotyczy wykładów zorganizowanych w części A.
9) W części B i C w zakresie spotkań z fizyki należy uwzględnić zajęcia doświadczalne/pokazowe
prowadzone w laboratoriach. Dodatkowo wskazane jest umożliwienie uczniom zwiedzania
laboratoriów dydaktycznych pod opieką pracowników, połączone z udzielaniem wyjaśnień.
5.

Zakres zamówienia i liczba uczestników
1) Zamówienie zostało podzielone na trzy części:
1. Część 1
a)usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z matematyki dla
maksymalnie 112 uczniów gimnazjum, z możliwością udziału 15 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w Lokalnych Centrach Nauczania
Kreatywnego (LCNK),
b)usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z matematyki dla
maksymalnie 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału
16 nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
2. Część 2
c) usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z fizyki dla maksymalnie 100
uczniów gimnazjum, z możliwością udziału 14 nauczycieli prowadzących
zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
d)usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z fizyki dla maksymalnie 118
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 15 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
3. Część 3
c) usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z informatyki dla
maksymalnie 115 uczniów gimnazjum, z możliwością udziału 11 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
d)usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z informatyki dla
maksymalnie 109 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału
11 nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
2) Dane osobowe uczestników spotkań (w tym nauczycieli) przekazane zostaną
Wykonawcy w formie zestawienia powierzonych danych osobowych w dniu zawarcia
umowy.
3) Wykonawca będzie zobowiązany informować uczestników o terminach i miejscu
poszczególnych spotkań. Obowiązek ten może być realizowany np. poprzez
umieszczenie informacji na stronie internetowej i przesłanie jej e-mailem na adresy
uczestników. Informacja musi zostać przekazana najpóźniej na 3 dni przed terminem
spotkania.

7.

Wytyczne dotyczące organizacji spotkań akademickich
1) Harmonogram spotkań akademickich:
a) Wykonawca opracuje w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy
harmonogram spotkań akademickich. Harmonogram ten musi
zawierać następujące informacje:
− realizowane tematy i treści,
− data i miejsce realizacji zajęć,
− godziny realizacji poszczególnych tematów,
− imiona i nazwiska prowadzących,
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− forma realizacji.
2) Program spotkań akademickich:
a) Wykonawca opracuje najpóźniej w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy szczegółowy program spotkań akademickich.
b) Szczegółowy program spotkań musi zawierać:
1. opis celów,
2. opis treści,
3. opis form i metod realizacji z uwzględnieniem form aktywizujących,
4. opis materiałów dydaktycznych,
5. wykaz zalecanej literatury, ze wskazaniem autorów,
wydawnictwa i roku wydania,
6. wykaz materiałów pomocniczych przewidzianych do realizacji
przedsięwzięcia,
7. opis planowanej procedury ewaluacji wewnętrznej z
narzędziami ewaluacji.
3) Wytyczne dotyczące organizacji aktywności ruchowej uczestników, zaplanowanej
pomiędzy częścią A i B spotkania akademickiego:
a) aktywność ruchowa może obejmować ćwiczenia ogólne, zabawy
integracyjne połączone z ruchem itp.,
b) formy aktywności należy dostosować do wieku i możliwości fizycznych
uczestników,
c) należy bezwzględnie dostosować proponowane formy aktywności do
potrzeb uczniów o szczególnych potrzebach w tym zakresie, np.
niepełnosprawnych,
d) aktywność ruchowa musi zostać zorganizowana zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa,
e) ćwiczenia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, tj. uprawnienia instruktora sportu,
uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej lub uprawnienia trenerskie,
f)
liczba osób prowadzących ćwiczenia, spełniających wymogi określone
w pkt e, nie może być mniejsza niż jedna osoba na 60 uczestników,
g) wskazane jest przeprowadzenie ćwiczeń na wolnym powietrzu.
4) O ile Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wskazane jest
przeprowadzenie spotkań dla różnych poziomów edukacyjnych i przedmiotów (tj. dla
różnych części zamówienia) w tym samym czasie, jednak wykłady i zajęcia
przewidziane w ramach każdego ze spotkań nie mogą ze sobą kolidować i nie mogą
być łączone.
5) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich uczestników spotkań.
Zakres ubezpieczenia winien obejmować ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL) i odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone przez uczestników spotkań (OC) podczas spotkań
akademickich..
6) W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w pkt 5, Wykonawca zobowiązany jest
dysponować umowami ubezpieczenia NNW, KL i OC, które będą obowiązywać w
okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Koszt ubezpieczeń wchodzi w zakres
wynagrodzenia Wykonawcy.
8.

Kadra dydaktyczna
1) W związku z faktem, iż spotkania akademickie mają być dla uczniów uzdolnionych
okazją do kontaktu ze środowiskiem uczelni, osoby prowadzące wykłady i pozostałe
zajęcia w ramach spotkań akademickich muszą być pracownikami uczelni wyższej
bądź doktorantami. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć przez inne osoby.
2) Pracownicy i doktoranci instytutów naukowych PAN traktowani są równorzędnie jak
pracownicy uczelni wyższej i doktoranci.
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3) Wykonawca jest zobowiązany wykazać że dysponuje lub będzie dysponował dla
wskazanej części przedmiotu zamówienia:
a. minimum 2 wykładowcami prowadzącymi wykłady w części A spotkania, którzy
spełniają następujące warunki:
i. posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w swojej dziedzinie, są
pracownikami akademickich uczelni wyższych lub instytutów naukowych
PAN, a ich działalność naukowa dotyczy matematyki, fizyki lub informatyki,
b. minimum 5 wykładowcami prowadzącymi zajęcia w części B i C spotkania, którzy
i. posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w swojej dziedzinie, są
pracownikami uczelni wyższych, lub instytutów naukowych PAN, a ich
działalność naukowa dotyczy matematyki, fizyki lub informatyki, lub
ii. posiadają tytuł magistra lub równoważny i są nauczycielami akademickimi lub
uczestnikami studium doktoranckiego na uczelniach wyższych, nie niżej niż
na drugim roku studiów doktoranckich, a ich praca naukowa wiąże się z
matematyką, fizyką lub informatyką.
4) Wykładowcami prowadzącymi wykłady i zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej mogą być te same osoby.
9.

Miejsce prowadzenia spotkań
1) Z uwagi na fakt, iż jednym z celów realizacji spotkań akademickich jest umożliwienie
uczniom kontaktu ze środowiskiem wyższej uczelni, w której prowadzone są badania
naukowe, Zamawiający wymaga, aby miejscem prowadzenia spotkań akademickich
była wyłącznie uczelnia akademicka publiczna lub niepubliczna, wpisana do
odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
mająca prawo do nadawania co najmniej stopnia doktora na wydziale, w ramach
którego prowadzone są kierunki odpowiednio dla każdej części zamówienia
matematyczne, fizyczne lub informatyczne.
2) Spotkania akademickie mogą zostać zorganizowane wyłącznie w obiektach uczelni
zlokalizowanej w województwie pomorskim bądź w obiektach uczelni posiadającej
w województwie pomorskim oddział zamiejscowy lub inną jednostkę podległą, pod
warunkiem że jest ona bezpośrednio włączona w strukturę organizacyjną uczelni.
3) Spotkania muszą zostać zorganizowane w miejscowości, do której dojazd możliwy
jest środkami komunikacji publicznej, w tym zwłaszcza komunikacją kolejową.
W obrębie wspomnianej miejscowości, o ile miejsce prowadzenia zajęć znajduje się
w odległości większej niż 1 km od dworca lub przystanku kolejowego, musi
funkcjonować publiczny transport zbiorowy (np. autobusowy, tramwajowy lub
trolejbusowy).
4) Spotkania muszą być realizowane w obiekcie do tego przystosowanym, tzn.
posiadającym zaplecze socjalne, sale wykładowe i ćwiczeniowe oraz
laboratoria/pracownie - przystosowane do kształcenia w zakresie matematyki, fizyki
lub informatyki.
5) Sale wykładowe muszą posiadać następujący standard:
a) sala musi spełniać wszelkie wymogi BHP, sanitarne i przeciwpożarowe
określone przepisami prawa,
b) sala musi być wyposażona w co najmniej tyle miejsc siedzących, ile
przewidziano uczestników szkolenia,
c) sala musi spełniać wymogi akustyczne, oświetleniowe,
d) sala musi posiadać zaplecze sanitarne,
e) temperatura w pomieszczeniach, w których będzie odbywać się szkolenie
powinna być dostosowana do potrzeb uczestników.
6) Jeżeli Wykonawca zgłasza kilka miejsc prowadzenia spotkań akademickich, każde
z nich musi spełniać warunki opisane w pkt 1-5.

11.

Katering i wyżywienie
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1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kateringu i wyżywienia dla uczestników
spotkań składającego się z:
a) obiadu dla każdego z uczestników podawanego podczas przerwy
obiadowej,
b) poczęstunku podczas pozostałych przerw,
2) Poczęstunek podczas przerw, uzupełniany zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników
w godzinach odbywania się zajęć, składa się z: herbaty bez limitu, a ponadto wody
mineralnej niegazowanej, dwóch rodzajów soków; oraz na osobę: „zdrowe” słodycze
(np. ciastka pełnoziarniste) – min. 200 g, owoce różne – min. 200 g.
3) Podczas obiadu należy zapewnić Uczestnikom do wyboru dania wegetariańskie.
Wykonawca zapewni dostępność posiłków wegetariańskich dla minimalnie 10%
uczestników.
4) Obiad może być zorganizowany w placówce gastronomicznej, stołówce lub w formie
bufetu.
5) Posiłki muszą być wydawane poza salami, w których odbywają się zajęcia.
6) Obiad musi zawierać następujące składniki:
a) zupę,
b) drugie danie,
c) deser,
d) napoje: sok, woda mineralna niegazowana.
12.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
1) Wykonawca poda w ofercie imię i nazwisko koordynatora/kierownika spotkań
akademickich odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym.
2) Koordynator/kierownik, w wypadku realizacji przez Wykonawcę kilku części
zamówienia, może być jedną osobą dla wszystkich tych części.
3) Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania w formie pisemnej lub
elektronicznej dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą
realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej
informacji o nieobecności zgłoszonych na spotkania uczniów.

13.

Dokumentacja spotkań akademickich.
1) Wykonawca będzie zobowiązany do rzetelnego sporządzania i prowadzenia
dokumentacji spotkań, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez ustalonego przez
Zamawiającego, a w szczególności:
a) list obecności,
b) list potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych,
c) ankiet oraz innych narzędzi ewaluacyjnych.
2) Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej
prowadzonych spotkań, w tym udokumentowania należytego oznaczenia miejsca
prowadzenia spotkań oraz realizacji pozostałych obowiązków wynikających z SIWZ.
3) Wytyczne dotyczące wzorów dokumentacji spotkań Zamawiający przekaże w ciągu
3 dni po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
4) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oryginałów
dokumentacji spotkań w terminie do 10 dni po dacie ostatniego zaplanowanego
spotkania.
5) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia ewaluacji przeprowadzonych
spotkań. Wnioski z ewaluacji w formie sprawozdania wraz z dokumentacją
przeprowadzonych badań w formie elektronicznej przekazane muszą zostać
Zamawiającemu w terminie do 10 dni po dacie ostatniego zaplanowanego spotkania.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA na
przeprowadzenie spotkań akademickich dla uczniów o szczególnych predyspozycjach
w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki
………………………………………………………………………….………………………
nazwa firmy
……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres
…………………………………………………………………………………………………………………….
NIP
……………………………………………………………………………………………………………………
Regon
……………………………………………………………………………………………………………………
telefon, faks, e-mail
1. Składam/składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie spotkań
akademickich dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki lub
informatyki, na następującą część/części:
1) Część 1
a) usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z matematyki dla maksymalnie 112
uczniów gimnazjum, z możliwością udziału 15 nauczycieli prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego (LCNK),
b) usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z matematyki dla maksymalnie 120
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 16 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
Całkowita wartość zamówienia zgodnie z formularzem cenowym :
brutto:.......…………………….................... zł w tym należny podatek VAT
(kwota słownie: ...............… ……………………………………..........................................................)
Uwaga:
- należy wpisać kwotę lub
- słowa „nie dotyczy”, jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część zamówienia.
2) Część 2
a) usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z fizyki dla maksymalnie 100
uczniów gimnazjum, z możliwością udziału 14 nauczycieli prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w LCNK,
b) usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z fizyki dla maksymalnie 118
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 15 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
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Całkowita wartość zamówienia zgodnie z formularzem cenowym :
brutto:.......…………………….................... zł w tym należny podatek VAT
(kwota słownie: ...............… ……………………………………..........................................................)
Uwaga:
- należy wpisać kwotę lub
- słowa „nie dotyczy”, jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część zamówienia.
3) Część 3
a) usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z informatyki dla maksymalnie 115
uczniów gimnazjum, z możliwością udziału 11 nauczycieli prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w LCNK,
b) usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z informatyki dla maksymalnie 109
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 11 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
Całkowita wartość zamówienia zgodnie z formularzem cenowym :
brutto:.......…………………….................... zł w tym należny podatek VAT
(kwota słownie: ...............… ……………………………………..........................................................)
Uwaga:
- należy wpisać kwotę lub
- słowa „nie dotyczy”, jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część zamówienia.
•

•
•
•

Ilości uczestników spotkań określonych w rozdziale V SIWZ są ilościami
maksymalnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej
oferty. W przypadku gdy maksymalna ilość uczniów ulegnie zmniejszeniu
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie uwzględniające faktyczną ilość uczestników
przebywających na spotkaniach. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę
na część zamówienia, na którą zostanie złożona oferta, nie przysługuje wobec
Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie zapłacenia pełnej wartości
brutto wynagrodzenia, na które została zawarta umowa zgodnie z treścią oferty.
Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie
zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umów na każdą część zamówienia
oddzielnie wyniesie 80% ceny brutto podanej w formularzu oferty
Wymagane jest wypełnienie każdego wiersza formularza.
Wypełnienie formularza w sposób niezgodny z SIWZ będzie oznaczać, że oferta jest
nie zgodna z SIWZ i podlega odrzuceniu.
Wykonawca w cenie jednostkowej (za jednego uczestnika spotkań) uwzględni
wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczam (-y) że cena podana w ust. 1 pkt 1, 2, 3 obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia, bez względu na okoliczności ich powstania, i wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia oraz ze zmianami dokonanymi w jej treści w wyniku udzielonych odpowiedzi na
zadane pytania. Akceptujemy jej treść bez zastrzeżeń oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy
informacje niezbędne do przygotowania oferty.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia
zawarcia umowy do dnia 07.07.2012 r.
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5. Oświadczam/y, że akceptujemy termin płatności wynagrodzenia: do 21 dni roboczych od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem formalno-prawnym faktury
VAT.
6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami
dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczam/y, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena
dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Zostałem/Zostaliśmy* poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom
postępowania.
11. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy, został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
12. Oświadczam/y, że miejsca organizacji spotkań, spełniają warunki określone w Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia.
13. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) oświadczam/y, że zamierzam/y / nie zamierzam/y* powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom.:
Lp.

Nazwa i adres
podwykonawcy

Zakres - opis części zamówienia, której wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcy

14. Deklaruję/deklarujemy następujące elementy oferty podlegające ocenie w kryterium „jakość
miejsca organizacji spotkań”:

1) Część I
a) usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z matematyki dla maksymalnie
112 uczniów gimnazjum
Miejsce przeprowadzenia spotkań (wymienić wszystkie zaplanowane miejsca
zgodnie ze schematem: miejscowość, nazwa uczelni, nazwa wydziału/jednostki
organizacyjnej, liczba spotkań):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
kryterium

TAK/NIE
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posiadanie prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego na
wydziale, na którym prowadzone będą spotkania, przy czym na
wydziale tym muszą być prowadzone studia w zakresie dziedziny, w
ramach której prowadzone są spotkania, tj. matematyki, fizyki lub
informatyki
organizacja wszystkich spotkań w ramach danej części postępowania
na tej samej uczelni

b) usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z matematyki dla maksymalnie
120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Miejsce przeprowadzenia spotkań (wymienić wszystkie zaplanowane miejsca
zgodnie ze schematem: miejscowość, nazwa uczelni, nazwa wydziału/jednostki
organizacyjnej, liczba spotkań):
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
kryterium
posiadanie prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego na
wydziale, na którym prowadzone będą spotkania, przy czym na
wydziale tym muszą być prowadzone studia w zakresie dziedziny,
w ramach której prowadzone są spotkania, tj. matematyki, fizyki lub
informatyki
organizacja wszystkich spotkań w ramach danej części postępowania
na tej samej uczelni

TAK/NIE

Uwaga: należy wpisać tak/nie lub słowa „nie dotyczy”, jeżeli Wykonawca nie składa oferty
na daną część zamówienia.

2) Część II
a) usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z fizyki dla maksymalnie 100
uczniów gimnazjum
Miejsce przeprowadzenia spotkań (wymienić wszystkie zaplanowane miejsca
zgodnie ze schematem: miejscowość, nazwa uczelni, nazwa wydziału/jednostki
organizacyjnej, liczba spotkań):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
kryterium
posiadanie prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego na
wydziale, na którym prowadzone będą spotkania, przy czym na
wydziale tym muszą być prowadzone studia w zakresie dziedziny,
w ramach której prowadzone są spotkania, tj. matematyki, fizyki lub

TAK/NIE
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informatyki

organizacja wszystkich spotkań w ramach danej części postępowania
na tej samej uczelni
b) usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z fizyki dla maksymalnie 118
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Miejsce przeprowadzenia spotkań (wymienić wszystkie zaplanowane miejsca
zgodnie ze schematem: miejscowość, nazwa uczelni, nazwa wydziału/jednostki
organizacyjnej, liczba spotkań):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
kryterium
posiadanie prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego na
wydziale, na którym prowadzone będą spotkania, przy czym na
wydziale tym muszą być prowadzone studia w zakresie dziedziny,
w ramach której prowadzone są spotkania, tj. matematyki, fizyki lub
informatyki
organizacja wszystkich spotkań w ramach danej części postępowania
na tej samej uczelni

TAK/NIE

Uwaga: należy wpisać tak/nie lub słowa „nie dotyczy”, jeżeli Wykonawca nie składa oferty
na daną część zamówienia.

3) Część III
a) usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z informatyki dla maksymalnie 115
uczniów gimnazjum
Miejsce przeprowadzenia spotkań (wymienić wszystkie zaplanowane miejsca
zgodnie ze schematem: miejscowość, nazwa uczelni, nazwa wydziału/jednostki
organizacyjnej, liczba spotkań):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
kryterium
posiadanie prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego na
wydziale, na którym prowadzone będą spotkania, przy czym na
wydziale tym muszą być prowadzone studia w zakresie dziedziny,
w ramach której prowadzone są spotkania, tj. matematyki, fizyki lub
informatyki
organizacja wszystkich spotkań w ramach danej części postępowania
na tej samej uczelni

TAK/NIE
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b) usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z informatyki dla maksymalnie 109
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Miejsce przeprowadzenia spotkań (wymienić wszystkie zaplanowane miejsca
zgodnie ze schematem: miejscowość, nazwa uczelni, nazwa wydziału/jednostki
organizacyjnej, liczba spotkań):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
kryterium
posiadanie prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego na
wydziale, na którym prowadzone będą spotkania, przy czym na
wydziale tym muszą być prowadzone studia w zakresie dziedziny,
w ramach której prowadzone są spotkania, tj. matematyki, fizyki lub
informatyki
organizacja wszystkich spotkań w ramach danej części postępowania
na tej samej uczelni

TAK/NIE

Uwaga: należy wpisać tak/nie lub słowa „nie dotyczy”, jeżeli Wykonawca nie składa oferty
na daną część zamówienia.

15. Ofertę niniejszą składam na … kolejno ponumerowanych stronach.
16. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiam w załączeniu wymagane dokumenty
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. :
1) ………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..

……………………………………

……………………………………

miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie spotkań akademickich dla
uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki,
zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia za następującym wynagrodzeniem:

*CZĘŚĆ I:

Uczniowie

Liczba
spotkań

Maksymalna
przewidywana
liczba uczniów

a

b

c

2

112

3

120

przeprowadzenie 2 spotkań
akademickich z matematyki
dla maksymalnie 112 uczniów
gimnazjum, z możliwością
udziału 15 nauczycieli
prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w Lokalnych
Centrach Nauczania
Kreatywnego (LCNK),
przeprowadzenie 3 spotkań
akademickich z matematyki
dla maksymalnie 120 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, z
możliwością udziału 16
nauczycieli prowadzących
zajęcia pozalekcyjne w
LCNK,

Cena
jednostkowa
netto za udział 1
ucznia
w 1 spotkaniu

Wartość
netto za
uczniów
w zł

stawka
podatku
VAT
w%

Wartość
brutto (w tym
należny
podatek
VAT)

d

e
b*c*d

f

g
e + (e * f)

RAZEM
* jeśli nie dotyczy skreślić

…………………………………..
miejscowość i data

………………………………………..
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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*CZĘŚĆ II:

Uczniowie

Liczba
spotkań

Maksymalna
przewidywana
liczba uczniów

a

b

c

2

100

3

118

przeprowadzenie 2 spotkań
akademickich z fizyki dla
maksymalnie 100 uczniów
gimnazjum, z możliwością
udziału 14 nauczycieli
prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w LCNK,
przeprowadzenie 3 spotkań
akademickich z fizyki dla
maksymalnie 118 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, z
możliwością udziału 15
nauczycieli prowadzących
zajęcia pozalekcyjne w
LCNK,

Cena
jednostkowa
netto za udział 1
ucznia
w 1 spotkaniu

Wartość
netto za
uczniów
w zł

stawka
podatku
VAT
w%

Wartość
brutto (w tym
należny
podatek
VAT)

d

e
b*c*d

f

g
e + (e * f)

RAZEM

* jeśli nie dotyczy skreślić

…………………………………..
miejscowość i data

………………………………………..
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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*CZĘŚĆ III:

Uczniowie

Liczba
spotkań

Maksymalna
przewidywana
liczba uczniów

a

b

c

2

115

3

109

przeprowadzenie 2 spotkań
akademickich z informatyki
dla maksymalnie 115 uczniów
gimnazjum, z możliwością
udziału 11 nauczycieli
prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w LCNK,
przeprowadzenie 3 spotkań
akademickich z informatyki
dla maksymalnie 109 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, z
możliwością udziału 11
nauczycieli prowadzących
zajęcia pozalekcyjne w
LCNK,

Cena
jednostkowa
netto za udział 1
ucznia
w 1 spotkaniu

Wartość
netto za
uczniów
w zł

stawka
podatku
VAT
w%

Wartość
brutto (w tym
należny
podatek
VAT)

d

e
b*c*d

f

g
e + (e * f)

RAZEM

* jeśli nie dotyczy skreślić

…………………………………..
miejscowość i data

………………………………………..
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1
przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie
spotkań akademickich dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki,
fizyki lub informatyki, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), oświadczam/y, że:
Spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1.

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
objętej zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

2.

Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

4.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………..

…………………………………..
miejscowość i data

………………………………………..

………………………………………..
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie
spotkań akademickich dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki,
fizyki lub informatyki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp oraz
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane, oświadczam/y, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1

…………………………………..
miejscowość i data

………………………………………..
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
złożone zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DAZ-ZP.272…...2012, Ja/My
(imię i nazwisko) ………………........………………………………………, działając w imieniu
i na rzecz …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
/nazwa (firma) i adres (siedziba)/

Oświadczam(-y), że nie znajduję (-jemy) się w stanie upadłości i nie otwarto w stosunku do mnie
(nas) likwidacji.

……………………………………
/miejscowość, data /

…………………………………………………
/ podpis(-y) i pieczęć (-cie) osoby (-ób)
upoważnionej (-ych) do składania wszelkich
oświadczeń i występowania w imieniu
wykonawcy /
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Załącznik nr 7 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie spotkań akademickich dla uczniów o szczególnych predyspozycjach
w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia obejmujący osoby, o których mowa
w Rozdziale IX ust.1 pkt. 4 SIWZ wraz z informacjami na temat ich miejsca zatrudnienia,
wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.

Część I
1) usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z matematyki dla maksymalnie 112
uczniów gimnazjum, z możliwością udziału 15 nauczycieli prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego (LCNK),
2) usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z matematyki dla maksymalnie 120
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 16 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
Lista wykładowców prowadzących wykłady w ramach części A spotkań akademickich:

lp.

imię i nazwisko

miejsce
zatrudnienia

wydział/instytut

stopień naukowy

informacja
o podstawie do
dysponowania
osobą

Osoby wskazane w poniższych pozycjach będą brane pod uwagę pod względem:
- Spełnienia Warunków udziału w postępowaniu - Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zgodnych z rozdziałem IX ust. 1 pkt 4) SIWZ
- Oceny kryterium „kwalifikacje zawodowe” wskazanym w rozdziale XIV ust. 2 pkt 3 Tabela nr 2 ppkt. 1
1
2
Lista wykładowców prowadzących zajęcia w ramach części B i C spotkań akademickich:

lp.

imię i nazwisko

miejsce
zatrudnienia/
studiów
doktoranckich

wydział/instytut

tytuł/stopień naukowy
(w wypadku doktoranta
proszę wpisać
dodatkowo „doktorant”)

informacja
o podstawie
do
dysponowani
a osobą

Osoby wskazane w poniższych pozycjach będą brane pod uwagę pod względem:
- Spełnienia Warunków udziału w postępowaniu - Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zgodnych z rozdziałem IX ust. 1 pkt 4) SIWZ
- Oceny kryterium „kwalifikacje zawodowe” wskazanym w rozdziale XIV ust. 2 pkt 3 Tabela nr 2 ppkt. 2
1.
2.
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3.
4.
5.

Część II
1) usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z fizyki dla maksymalnie 100 uczniów
gimnazjum, z możliwością udziału 14 nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne
w LCNK,
2) usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z fizyki dla maksymalnie 118 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 15 nauczycieli prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w LCNK,
Lista wykładowców prowadzących wykłady w ramach części A spotkań akademickich:

lp.

imię i nazwisko

miejsce
zatrudnienia

wydział/instytut

stopień naukowy

informacja
o podstawie do
dysponowania
osobą

Osoby wskazane w poniższych pozycjach będą brane pod uwagę pod względem:
- Spełnienia Warunków udziału w postępowaniu - Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zgodnych z rozdziałem IX ust. 1 pkt 4) SIWZ
- Oceny kryterium „kwalifikacje zawodowe” wskazanym w rozdziale XIV ust. 2 pkt 3 Tabela nr 2 ppkt. 1
1
2
Lista wykładowców prowadzących zajęcia w ramach części B i C spotkań akademickich:

lp.

imię i nazwisko

miejsce
zatrudnienia/
studiów
doktoranckich

wydział/instytut

tytuł/stopień naukowy
(w wypadku doktoranta
proszę wpisać
dodatkowo „doktorant”)

informacja
o podstawie
do
dysponowani
a osobą

Osoby wskazane w poniższych pozycjach będą brane pod uwagę pod względem:
- Spełnienia Warunków udziału w postępowaniu - Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zgodnych z rozdziałem IX ust. 1 pkt 4) SIWZ
- Oceny kryterium „kwalifikacje zawodowe” wskazanym w rozdziale XIV ust. 2 pkt 3 Tabela nr 2 ppkt. 2
1.
2.
3.
4.
5.

Część III
1) usługa przeprowadzenia 2 spotkań akademickich z informatyki dla maksymalnie 115
uczniów gimnazjum, z możliwością udziału 11 nauczycieli prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w LCNK,
2) usługa przeprowadzenia 3 spotkań akademickich z informatyki dla maksymalnie 109
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uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 11 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK, uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Lista wykładowców prowadzących wykłady w ramach części A spotkań akademickich:

lp.

imię i nazwisko

miejsce
zatrudnienia

wydział/instytut

stopień naukowy

informacja
o podstawie do
dysponowania
osobą

Osoby wskazane w poniższych pozycjach będą brane pod uwagę pod względem:
- Spełnienia Warunków udziału w postępowaniu - Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zgodnych z rozdziałem IX ust. 1 pkt 4) SIWZ
- Oceny kryterium „kwalifikacje zawodowe” wskazanym w rozdziale XIV ust. 2 pkt 3 Tabela nr 2 ppkt. 1
1
2
Lista wykładowców prowadzących zajęcia w ramach części B i C spotkań akademickich:

lp.

imię i nazwisko

miejsce
zatrudnienia/
studiów
doktoranckich

wydział/instytut

tytuł/stopień naukowy
(w wypadku doktoranta
proszę wpisać
dodatkowo „doktorant”)

informacja
o podstawie
do
dysponowani
a osobą

Osoby wskazane w poniższych pozycjach będą brane pod uwagę pod względem:
- Spełnienia Warunków udziału w postępowaniu - Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zgodnych z rozdziałem IX ust. 1 pkt 4) SIWZ
- Oceny kryterium „kwalifikacje zawodowe” wskazanym w rozdziale XIV ust. 2 pkt 3 Tabela nr 2 ppkt. 2
1.
2.
3.
4.
5.
UWAGA!!
Osoby wskazane w powyższej tabeli będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w wykazie, w kolumnie pn. „Informacji o podstawie do dysponowania osobą” Wykonawca
wykazał, że polega na osobach innego podmiotu, zdolnych do wykonania zamówienia to powinien
załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o oddania mu do dyspozycji osób zdolnych do
wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.............................................
miejscowość i data

..............................................................................
podpis osoby/osób
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 8 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DAZ-ZP.272…...2012, Ja/My
(imię i nazwisko) ………………........………………………………………, działając w imieniu
i na rzecz …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
/nazwa (firma) i adres (siedziba)/

Oświadczam(-y), że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania
określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

……………………………………
/miejscowość, data /

…………………………………………………
/ podpis(-y) i pieczęć (-cie) osoby (-ób)
upoważnionej (-ych) do składania wszelkich
oświadczeń i występowania w imieniu
wykonawcy /
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Załącznik nr 9 do SIWZ
UMOWA NR ......................................
zawarta w dniu …………...... 2012 roku w Gdańsku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak:..................................
pomiędzy:
Województwem Pomorskim,
w którego imieniu działają:
1) ….............................................................…................................................,
2) …..............................................................…................................................
Płatnik:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
NIP 583-25-69-948, Regon 191686443
- zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………….………………..….
…………………………………………………………………………………….......
- zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§ 1.
1
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia ... spotkań akademickich, zwanych dalej
„spotkaniami”, dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki lub
informatyki, zwanych dalej „uczniami”, z możliwością udziału nauczycieli w spotkaniach.
2
Przedmiot niniejszej umowy, zwanej dalej "Umową", obejmuje :
1) Część 1:
a) przeprowadzenie 2 spotkań z matematyki dla maksymalnie 112 uczniów
gimnazjum, z możliwością udziału 15 nauczycieli prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego, zwanych
dalej "LCNK",
b) przeprowadzenie 3 spotkań z matematyki dla maksymalnie 120 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 16 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
2) Część 2:
a) przeprowadzenie 2 spotkań z fizyki dla maksymalnie 100 uczniów
gimnazjum, z możliwością udziału 14 nauczycieli prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w LCNK,
b) przeprowadzenie 3 spotkań z fizyki dla maksymalnie 118 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 15 nauczycieli prowadzących
zajęcia pozalekcyjne w LCNK,
3) Część 3:
a) przeprowadzenie 2 spotkań z informatyki dla maksymalnie 115 uczniów
gimnazjum, z możliwością udziału 11 nauczycieli prowadzących zajęcia
1

Wpisać liczbę spotkań, na którą opiewa oferta wyłonionego Wykonawcy, z którym jest zawierana Umowa.
Postanowienia wzoru umowy, które zostały wyróżnione kursywą, stanowią opcje do wyboru. W zależności od treści oferty
(ofert) złożonej (złożonych) przez Wykonawcę (Wykonawców) w podpisanej Umowie zostaną zamieszczone wszystkie albo
część postanowień wyróżnionych kursywą.
2
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pozalekcyjne w LCNK,
b) przeprowadzenie 3 spotkań z informatyki dla maksymalnie 109 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością udziału 11 nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne w LCNK.
Liczby uczniów, o których mowa w ust 1, są liczbami maksymalnymi. Jeżeli liczby uczniów, o
których mowa w ust 1, ulegną zmniejszeniu, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie uwzględniające
faktyczną liczbę uczniów uczestniczących w spotkaniach, przy czym za faktyczną liczbę uczniów
uczestniczących w spotkaniach należy uznać liczbę uczniów figurującą w protokole odbioru
spotkań. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze Umowę, nie przysługuje wobec
Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezapłacenia pełnej wartości brutto
wynagrodzenia, na które została zawarta Umowa zgodnie z treścią oferty. Jednocześnie
Zamawiający zapewnia, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu wykonania przez
Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, wyniesie 80% wartości brutto
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
Umowa zostanie wykonana między innymi zgodnie ze sporządzoną w postępowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego, o którym mowa w preambule Umowy, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i załącznikami do niej, w tym zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich spotkań w terminie do dnia 7 lipca
2012 r. Terminy poszczególnych spotkań zostaną określone w harmonogramie spotkań
akademickich, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2. Na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający
uzasadnienie, dopuszczalne są zmiany terminów w harmonogramie. Zmiana harmonogramu
może nastąpić wyłącznie za pisemną akceptacją Zamawiającego i nie wymaga sporządzenia
aneksu do Umowy.
Umowa jest zawarta w ramach projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie
uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Projekty Innowacyjne, zwanego dalej
"Projektem".

2.

3.

4.

5.

§ 2.
1. W dniu zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe, których zestawienie
stanowi załącznik do Umowy.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty i w następujących terminach:
1) kopie polis stanowiących dowód zawarcia umów ubezpieczeń KL, NNW i OC, o
których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - nie później niż 7 dni
przed dniem rozpoczęcia spotkań,
2) harmonogramu spotkań akademickich - w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy,
3) programu spotkań akademickich - w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, podlegają akceptacji Zamawiającego.
§ 3.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne dla
należytego wykonania Umowy oraz zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas spotkań.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy osobom trzecim tylko w zakresie określonym w
ofercie Wykonawcy.
4. Za działanie lub zaniechanie osób trzecich, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub
którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne działanie
lub zaniechanie.

1.

§ 4.
Z tytułu wykonania wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty ……………… zł brutto (słownie:
............................................................................................ złotych, w tym należny podatek VAT).
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

1.

2.

3.

4.

Wynagrodzenie
za
udział
jednego
ucznia
w
jednym
spotkaniu
wynosi
……………......................…. zł brutto (słownie: ................................................................złotych).
Z tytułu wykonania wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie, które stanowić będzie sumę wynagrodzeń za wszystkie
przeprowadzone spotkania akademickie. Wynagrodzenie za pojedyncze spotkanie akademickie
obliczone zostanie jako iloczyn liczby uczniów, którzy faktycznie będą uczestniczyć w tym
spotkaniu, razy wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, stanowi całość świadczenia wzajemnego
Zamawiającego należnego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przez Wykonawcę
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. Zobowiązanie Zamawiającego zostanie zatem
wykonane z momentem zapłaty całości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca
nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od Zamawiającego tytułem w szczególności
wynagrodzenia, zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem, na konto
wskazane w fakturze VAT, w terminie do 21 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej pod względem formalno- rachunkowym faktury VAT, przy czym dniem
zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca wystawi fakturę VAT pod warunkiem podpisania przez Strony bez zastrzeżeń
protokołu odbioru spotkań.
Protokół odbioru spotkań zostanie sporządzony w terminie do 14 dni po dacie ostatniego ze
spotkań, o których mowa w § 1 ust. 1 i będzie zawierać następujące informacje:
1) miejsca i terminy przeprowadzenia spotkań,
2) sprawozdanie z przebiegu spotkań, zawierające w szczególności dokładny opis programów
zrealizowanych przez Wykonawcę wraz z dokumentacją fotograficzną i ankietami
wypełnionymi przez uczniów,
3) listy obecności uczniów na spotkaniach,
4) ewentualne zastrzeżenia Zamawiającego lub Wykonawcy dotyczące prawidłowości
wykonania Umowy,
5) inne uwagi,
6) podpisy Zamawiającego i Wykonawcy, których przy sporządzaniu protokołu reprezentują
odpowiednie osoby, o których mowa w § 11 ust. 2.
§ 5.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
1) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w
stosunku do terminu jego wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 0,05
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, lub
2) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w
stosunku do terminu jego wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 – w wysokości 0,05
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, lub
3) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, w
stosunku do terminu jego wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 – w wysokości 0,05
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, lub
4) Zamawiający rozwiązał Umowę na podstawie § 6 ust. 1 - w wysokości 20 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w następstwie niewykonania albo
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę byłaby wyższa, aniżeli suma
przysługujących mu z tego tytułu kar umownych, Zamawiający może na zasadach ogólnych
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Strony ustalają, że Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wierzytelności
Zamawiającego z tytułu zapłaty kar umownych z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty
wynagrodzenia określonego w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 3, kara umowna
zostanie zapłacona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty na
wskazany w komparycji Umowy adres Wykonawcy.
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5.

6.

Kary umowne należne na podstawie Umowy będą naliczane kumulatywnie, jednakże łączna
wysokość naliczanych kar ze wszystkich tytułów określonych w Umowie nie przekroczy 33%
wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
W razie opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Wykonawca może
żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia, naliczanych od dnia
następującego po upływie terminu zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 6.
Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (to jest bez obowiązku
zachowania okresu wypowiedzenia), z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli Wykonawca:
1) zaprzestał wykonywania Umowy, lub
2) nienależycie wykonuje Umowę.
2. Jeśli zaistnieje którakolwiek z przyczyn skutkujących możliwością rozwiązania Umowy, o których
mowa w ust 1, przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, Zamawiający doręczy
Wykonawcy pisemne wezwanie do:
1) wykonywania Umowy (w przypadku, o którym mowa w pkt 1 wyżej), lub
2) zmiany sposobu wykonywania Umowy (w przypadku, o którym mowa w pkt 2 wyżej).
3. W rozumieniu ust. 1 pkt 2 Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie między innymi, gdy:
1) naruszenie zobowiązania nastąpiło wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
Wykonawcy, lub
2) naruszenie zobowiązania daje Zamawiającemu uzasadnione podstawy, aby nie pokładać
zaufania w dalszym wykonywania Umowy przez Wykonawcę, lub
3) zachodzi opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań Wykonawcy,
o których mowa w § 2 ust. 2, które przekracza 14 dni.

1.

§ 7.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
3. Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć:
1) terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 zd. 1, lub
2) miejsca przeprowadzenia spotkań akademickich, lub
3) zmiany wykładowców prowadzących spotkania - z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie
dopuszcza zmiany na innego wykładowcę o niższych kwalifikacjach i doświadczeniu, niż
przedstawione w ofercie Wykonawcy.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą nastąpić w następujących przypadkach:
1) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1- 3 - w przypadku wystąpienia siły wyższej przez
którą rozumie się zdarzenia, które łącznie spełniają trzy przesłanki: mają charakter
zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia, lub
2) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - w przypadku przedłużenia terminu zakończenia
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, lub
3) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 - gdy wykładowca nie może prowadzić zajęć z
powodu udokumentowanych zdarzeń losowych (miedzy innymi choroby, śmierci).
§ 8.
1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z
2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), zwanej dalej „u.o.d.o.”, - w celu wykonania przez
Wykonawcę Umowy - Zamawiający zobowiązuje się powierzyć Wykonawcy przetwarzanie
określonych w ust. 2 danych osobowych uczniów i nauczycieli, w zakresie zgodnym ze złożoną
przez Wykonawcę ofertą, w związku z realizacją Projektu, a Wykonawca zobowiązuje się
przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami u.o.d.o. i
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
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przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Umowy, to jest:
nazwisko i imię, płeć, adres (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
numer telefonu. Zestawienie powierzonych danych osobowych zawiera załącznik do Umowy przy czym ilekroć w dalszej części niniejszego paragrafu jest mowa o „danych osobowych” należy
przez to rozumieć powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszego paragrafu dane osobowe, o
których mowa w niniejszym ustępie.
Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych odbywa się w imieniu i na rzecz Ministra
Rozwoju Regionalnego będącego administratorem danych osobowych.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2, jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane
dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie.
Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych do podjęcia
środków zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36 – 39 u.o.d.o. oraz spełnienia
wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a u.o.d.o. Wykonawca zobowiązuje
się zapewnić środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych
osobowych, zwłaszcza przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów u.o.d.o. oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności
przepisami u.o.d.o. oraz Rozporządzenia. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) wykonywać funkcje administratora danych osobowych, o których mowa w art. 26 u.o.d.o,
2) wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji,
3) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
w tym w szczególności, politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
4) przechowywać dokumenty w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na
zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób
nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
5) wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów u.o.d.o.,
6) prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
która zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania oraz zakres
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, identyfikator, jeżeli dane są
przetwarzane w systemie informatycznym.
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, w tym przestrzegania następujących
zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe:
1) pracy z przedmiotowymi dokumentami jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania
obowiązków wynikających z Umowy;
2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania
zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w okresie
obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem
czynności objętych Umową, także po ustaniu Umowy;
2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich otrzymanych dokumentów przed kradzieżą,
uszkodzeniem lub zaginięciem;
3) niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy danych osobowych dla celów innych
niż określone w Umowie.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym
użyciu;
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych, prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, sądami, urzędami państwowymi lub policją.
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9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na
temat przetwarzania wszystkich danych osobowych przez Wykonawcę, a w szczególności
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków
dotyczących ochrony danych osobowych.
10. Wykonawca umożliwi dokonanie kontroli zgodności z przepisami u.o.d.o., Rozporządzenia oraz
postanowieniami niniejszego paragrafu przetwarzania powierzonych danych osobowych w
miejscach, w których są one przetwarzane. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli
powinno być doręczone Wykonawcy co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem
kontroli.
11. W przypadku powzięcia wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań
wynikających z przepisów u.o.d.o., Rozporządzenia lub niniejszego paragrafu, Wykonawca
umożliwi dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w ust. 10.
12. Kontrolerzy mają w szczególności prawo:
1) wstępu w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego
upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane
powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności
przetwarzania danych osobowych z przepisami u.o.d.o., Rozporządzenia oraz
postanowieniami niniejszego paragrafu;
2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia
stanu faktycznego;
3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego
do przetwarzania danych osobowych.
13. Uprawnienia kontrolerów, o których mowa w ust. 12, nie wyłączają uprawnień wynikających z
„Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”.
14. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku
kontroli.
15. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego zniszczenia danych osobowych, powierzonych na
podstawie niniejszego paragrafu, natychmiast po zakończeniu ich przetwarzania.
16. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron (niezależnie od sposobu
rozwiązania i podstawy prawnej) Strony bezzwłocznie podejmą decyzję w szczególności
o procedurze, formie, terminie zwrotu danych osobowych. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązuje się w szczególności do zwrotu wszelkich danych osobowych objętych Umową i
zaprzestania ich przetwarzania.
17. Z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Wykonawcy nie
przysługuje od Zamawiającego żadne odrębne wynagrodzenie lub inne świadczenia, w
szczególności zwrot kosztów, wydatków, nakładów.
18. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wydawania i odwoływania swoim pracownikom (tj.
osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego)
indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca ograniczy dostęp
do danych osobowych wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
doręczenia Zamawiającemu kopii wystawionych upoważnień, potwierdzonych za zgodność z
oryginałem.
19. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do ochrony danych osobowych, w tym
przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe:
1) pracy z przedmiotowymi dokumentami jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania
obowiązków wynikających z Umowy;
2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania
zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji Umowy;
4) zachowania danych osobowych w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy.
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20. Wykonawca zobowiązuje się do stałego nadzorowania swoich pracowników w zakresie
zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
21. Wykonawca będzie wymagał od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w
zakresie zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
§ 9.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizytacji podczas spotkań, bez
wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy o terminie wizytacji. Przedmiotem wizytacji będzie w
szczególności kontrola należytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca jest
zobowiązany udostępnić wizytatorom dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. Wykonawca
winien stworzyć odpowiednie warunki osobom przeprowadzającym wizytację.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania Umowy przez
Wykonawcę, w ramach którego Zamawiający jest uprawniony do:
1) wyrażania opinii na temat wykonywania Umowy,
2) żądania dostarczenia przez Wykonawcę informacji dotyczących wykonywania Umowy,
3) żądania od Wykonawcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli
prawidłowości wykonywania Umowy.
§ 10.
Wykonawca, bez potrzeby złożenia dodatkowego oświadczenia woli przez którąkolwiek ze Stron,
przenosi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru
spotkań, wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawem decydowania o wykonywaniu
autorskich praw zależnych do powstałych w ramach wykonywania Umowy utworów w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr
90, poz. 631, z późn. zm.), zwanej dalej „Pr.Aut.”, w szczególności programu spotkań
akademickich oraz materiałów dydaktycznych przekazywanych uczniom, zwanych dalej łącznie
„Utworem”, na wszystkich polach eksploatacji wynikających z celu Umowy, w tym polach
eksploatacji wymienionych w ust. 2, na czas nieokreślony, bez ograniczeń co do liczby
egzemplarzy Utworu oraz miejsca korzystania z Utworu.
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wynikające z
celu Umowy, w tym następujące pola eksploatacji:
1) utrwalanie dowolną techniką znaną w dniu zawarcia Umowy, na wszelkiego rodzaju
nośnikach, w szczególności: drukiem w dowolnej formie (w tym: w twardej i miękkiej
oprawie, wydaniach broszurowych, pismem Braille’a) i dowolnej technice (w tym:
reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, audiowizualnej), na nośnikach fonicznych –
audiobooki i na nośnikach informatycznych (w tym w formie e-booków),
2) zwielokrotnianie dowolną techniką znaną w dniu zawarcia Umowy, na wszelkiego rodzaju
nośnikach, w szczególności: drukiem w dowolnej formie (w tym: w twardej i miękkiej
oprawie, wydaniach broszurowych, pismem Braille’a) i dowolnej technice (w tym:
reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, audiowizualnej, na nośnikach fonicznych –
audiobooki) i na nośnikach informatycznych (w tym w formie e-booków),
3) wprowadzanie do obrotu oryginału i wytworzonych egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,
5) publicznie wykonywanie i publicznie prezentowanie,
6) wystawianie,
7) wyświetlanie,
8) wypożyczanie i wynajmowanie oryginału i wytworzonych egzemplarzy,
9) wykorzystywanie do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego,
10) wielokrotne wykorzystanie, w tym w kolejnych dodrukach w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy w tym także w wersjach obcojęzycznych,
11) udostępnianie do wykorzystania instytucjom oraz osobom trzecim w ramach potrzeb
Zamawiającego,
12) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach.
Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany
w Utworze dokonywane przez Zamawiającego.
3. Za spowodowane oczywistą koniecznością Strony uznają następujące zmiany Utworu:

1.
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1) zmiany wynikające z formatowania za pomocą różnych edytorów tekstu,
2) dostosowywanie Utworu do wymogów edytorskich,
3) dostosowanie Utworu do potrzeb prezentacji multimedialnej.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu, bez konieczności uzyskania dalszej zgody Wykonawcy,
jego pracowników lub podwykonawców, na dokonywanie powyższych zmian.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie za:
1) przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na wszystkich polach eksploatacji, w
tym polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2,
2) upoważnienie do korzystania z Utworu w zakresie określonym postanowieniami Umowy,
3) przeniesienie prawa decydowania o wykonywaniu autorskich praw zależnych do Utworu,
4) przeniesienie własności egzemplarza(-y), na których Utwór utrwalono.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykonany Utwór będzie wynikiem jego indywidualnej
działalności twórczej i nie będzie naruszać praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
Utworu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie w związku z wykonywaniem Umowy
przepisów Pr.Aut. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec
Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej i
powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Utworu, Wykonawca zobowiązuje się do
podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą
ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce
Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Zamawiającego,
do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany
jest regresowo zwrócić Zamawiającemu zasądzone i wypłacone przez Zamawiającego kwoty
odszkodowań wynikające z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej osób trzecich,
powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Utworu, wraz z wszelkimi związanymi z
tym wydatkami i opłatami, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej - pod warunkiem, że
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach. Wykonawca
zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwot, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w
terminie do 30 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego pisemnego żądania ich zwrotu.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§ 11.
Z uwagi na fakt, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013,
Wykonawca - na wezwanie podmiotu uprawnionego do przeprowadzania kontroli prawidłowości
realizacji Projektu - zobowiązany jest do udostępnienia temu podmiotowi dokumentów, w tym
dokumentów finansowych, związanych z wykonaniem Umowy.
Kontakty robocze Stron będą się odbywać z udziałem następujących osób:
1) ze strony Zamawiającego:
Pani/Pan, ………………………, adres e-mail: ………………………, tel. ……………… lub
Pani/Pan ..............................…, adres e-mail: ..............................., tel. ………………,
2) ze strony Wykonawcy:
Pani/Pan ……...............…, adres e-mail: ….....…....………. tel…………………………, lub
Pani/Pan ............................…, adres e-mail: ..........................…….., tel……...................…
Adresem do doręczeń są adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się
do niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie danych ewidencyjnych i adresowych,
pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatnio wskazany przez
Stronę adres. Jeżeli Wykonawca odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało
skutecznie doręczone Wykonawcy w dniu odmowy jego przyjęcia przez Wykonawcę.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Pr.Aut., u.o.d.o. oraz Rozporządzenia.
Wszelkie ewentualne spory na tle Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i trzy dla
Zamawiającego.
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..............................
Zamawiający

..............................
Wykonawca

Załącznik: zestawienie powierzonych danych osobowych
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Załącznik nr 1 do Umowy
Zestawienie powierzonych danych osobowych
Lista uczestników spotkań akademickich część 1
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PROGRAM SPOTKAŃ AKADEMICKICH

MATEMATYKA

1. Opis celów spotkań akademickich
Cele ogólne:
o umożliwienie uczniowi kontaktu ze środowiskiem pracowników naukowych i
infrastruktury wyższej uczelni,
o zapoznanie z metodologią prowadzenia badań naukowych,
o intensyfikacja rozwoju uzdolnień ucznia,
o kształtowanie zdolności koncentracji,
o kształcenie umiejętności wyciągania wniosków,
o kształcenie myślenia logicznego, twórczego, oryginalnego i krytycznego,
o kształcenie umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi w czasie zajęć
dyskusyjnych,
o nabycie umiejętności dyskusji i formułowania opinii,
o kształcenie umiejętności prezentowania swoich wyników i przekonywania
słuchaczy do poprawności swego rozumowania,
o kształcenie umiejętność analizy treści wykładowych,
o kształcenie umiejętność absorbowania nowych informacji.
Cele wychowawcze:
o zachęcanie i wyrabianie umiejętności samokształcenia,
o kształtowanie tolerancji, życzliwości, koleżeńskości, umiejętności współpracy
w grupie,
o kształtowanie systematyczności, staranności, dokładności, pracowitości,
o kształtowanie odpowiedzialności za podjęte zadania,
o kształtowanie dobrej organizacji pracy, planowania własnej nauki i działań,
o zapoznanie z nadrzędnym celem działalności naukowej, którym jest
poznawanie prawdy,
o kształtowanie świadomości etycznego wymiaru działalności naukowej.
Cele szczegółowe:
o zainteresowanie ucznia współczesnymi problemami matematyki oraz
pokazanie jej głębi i mnogości stawianych problemów,
o zaprezentowanie treści wychodzących poza program szkolny, a nawet poza
tzw. „olimpijski” obszar matematyki,
o rozbudzeniu ciekawości do eksplorowania różnych obszarów matematyki
poprzez pokazanie wielu ciekawych zagadnień,
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o przedstawienie głębiej wybranych zagadnień matematycznych związanych z
tematyką zajęć pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu,
o przedstawienie wybranych zagadnień z nowych obszarów matematyki (które
nie były realizowane na zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu),
o pokazanie uczniom nowych obszarów zastosowań matematyki,
o zapoznanie uczniów z bogactwem dziedzin matematyki, problemów, które
są przez matematyków i dla matematyków stawiane,
o zapoznanie uczniów z zupełnie nowymi technikami rozumowania i
pomysłami na rozwiązywanie problemów.
2. Opis zajęć realizowanych w ramach spotkań akademickich z wyszczególnieniem:
treści poszczególnych zajęć,
form i metod realizacji,
potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych,
zalecanej literatury.

POZIOM GIMNAZJALNY

Temat nr 1

Wektory i równania prostej na płaszczyźnie
Opis treści: W czasie zajęć omówione zostaną związki pewnych wektorów z
postaciami równania prostej przy wykorzystaniu iloczynu skalarnego.
Pokazane będzie na przykładach jak niektóre problemy można łatwiej
rozwiązać stosując rachunek wektorowy zamiast operować równaniami
prostych lub innymi pojęciami.
Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna) oraz
ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie warsztatów (1 godzina
lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: wzory i
treści zadań przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. B. Gdowski, E. Pluciński, Zadania z rachunku wektorowego i
geometrii analitycznej, PWN Warszawa (wszystkie wydania).
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Temat nr 2

Geometria dziwnych obiektów
Opis treści: W czasie zajęć zostaną omówione matematyczne podstawy
geometrii „dziwnych zbiorów,” które okazują się mieć dość prosty
matematyczny opis. Zostanie to zilustrowane wieloma przykładami na
slajdach, także z życia codziennego. Spróbujemy policzyć pole powierzchni
niektórych spośród tych zbiorów, co doprowadzi nas do dość
paradoksalnych wniosków, że zbiory te mają zerową powierzchnię.
Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna) oraz
ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie warsztatów (1 godzina
lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: Slajdy
przygotowane na potrzeby wykładu oraz materiały na kartkach dla każdego
uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1.
2.

J. Kudrewicz, Fraktale i chaos, WNT, 1996 r.
http://classes.yale.edu/fractals/

Temat nr 3

Grafy na płaszczyźnie
Opis treści: W czasie zajęć omówione zostaną ciekawe twierdzenia
dotyczące kolorowania grafów trzema i czterema kolorami. Zagadnienia
zostaną zilustrowane przykładami praktycznymi.
Formy i metody realizacji: ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie
warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: treści zadań
przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika
Wykaz zalecanej literatury:
1. K.A. Ross, Ch. R.B. Wright, Matematyka dyskretna, PWN 2012
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Temat nr 4

Równania nie do rozwiązania
Opis treści: W czasie zajęć zostaną omówione metody numeryczne
rozwiązywania równań nielinowych. Zostanie przedstawiony sens
geometryczny omawianych metod. Pokażemy kiedy takie metody można
stosować, a kiedy nie prowadzą one do wyniku. Rozwiązywanie
omawianych równań zostanie zilustrowane licznymi przykładami.
Formy i metody realizacji: ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie
warsztatów (1 godzina lekcyjna) – praca w parach.
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: wzory i
treści zadań przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika, kalkulatory
(po jednym na parę uczestników).
Wykaz zalecanej literatury:
1. David Kincayd, Ward Cheney, Analiza Numeryczna, PWN, 2002.
Kody korygujące błędy

Temat nr 5

Opis treści: W czasie zajęć wyjaśnimy jak można wprowadzić działania
arytmetyczne na bitach, wyjaśnimy sposoby liczenie reszty dla dzielenia
wielomianów, których współczynnikami są bity. Następnie na prostych
przykładach pokażemy jak skonstruować kod pozwalający znajdować i
korygować błędy mogące powstać w czasie jego transmisji.
Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna) oraz
ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie warsztatów (1 godzina
lekcyjna)
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: wzory i
treści zadań przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika
Wykaz zalecanej literatury:
1. N.Koblitz, Wykład z teorii liczb i kryptografii, WNT, Warszawa 1995.
2. Władysław Mochnacki. Kody korekcyjne i kryptografia, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
3. http://www.dbc.wroc.pl/Content/442/mochnacki_kody.pdf
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Postępy arytmetyczne

Temat nr 6

Opis treści: Wstępem do zajęć będzie twierdzenia van der Waerdena.
Wprowadzone zostanie pojęcie liczby van der Waerdena - wyliczymy
przynajmniej jedną z nich. Przedstawione zostaną także współczesne wyniki
w tej tematyce jak twierdzenie Tao o postępach wśród liczb pierwszych.
Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna) oraz
ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie warsztatów (1 godzina
lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: treści zadań
przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. W. Lipski, W. Marek, Analiza kombinatoryczna, PWN Warszawa
(wszystkie wydania).
Ciekawe zagadnienia dla trójkąta

Temat nr 7

Opis treści: W czasie zajęć podane będą pewne ciekawe twierdzenia
dotyczące trójkątów oraz przedstawione będą wybrane problemy do
rozwiązania przy zastosowaniu tych twierdzeń i innych metod.
Formy i metody realizacji: ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie
warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych:
twierdzenia, wzory i treści zadań przygotowane na kartkach dla każdego
uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
S.I. Zetel, Geometria trójkąta, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,
Warszawa 1964.
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Funkcje i ich własności

Temat nr 8

Opis treści: Zajęcia rozpoczną się od omówienia pojęcia funkcji. Wspólnie
narysowane zostaną wykresy zadanych funkcji oraz przeanalizowane będą
ich własności. Uczestnicy zajęć będą rozwiązywać przygotowane zadania w
grupach. W formie dyskusji omówione zostaną szerokie zastosowania
funkcji w różnych dziedzinach nauki i życia.
Formy i metody realizacji: ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie
warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: przykłady
do rozwiązania przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. Marcin Braun, Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech,
Matematyka I, Zbiór zadań dla liceum i technikum, Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2002
2. http://matematyka.pisz.pl/strona/i5.html
3. http://www.moskat.pl/szkola/matematyka/b_funkcje.php

4. www.zadania.info
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POZIOM PONADGIMNZJALNY
Szyfry z niesymetrycznym kluczem

Temat nr 1

Opis treści: W czasie zajęć sformułujemy Małe Twierdzenie Fermata i jego
uogólnienia. Wyjaśnimy jak można użyć tych twierdzeń do zbudowania szyfrów
nie wymagających wymiany kluczy, oraz szyfru RSA z jawnym kluczem
szyfrującym. Pokażemy proste przykłady szyfrowania tymi metodami.
Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna) oraz
ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: wzory i treści
zadań przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. N.Koblitz, Wykład z teorii liczb i kryptografii, WNT, Warszawa 1995
2. Władysław Mochnacki. Kody korekcyjne i kryptografia, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
3. http://www.dbc.wroc.pl/Content/442/mochnacki_kody.pdf
O cięciu figur

Temat nr 2

Opis treści: W czasie zajęć przyjrzymy się szeroko rozumianemu problemowi
kiedy jedną figurę daje się pociąć i złożyć z niej inną figurę. Poznamy klasyczne
twierdzenie Boylai Gerwiena o możliwości takich rozkładów na płaszczyźnie.
Następnie przyjrzymy się co się dzieje w wyższych wymiarach.
Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna) oraz
ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: Slajdy
przygotowane na potrzeby wykładu oraz materiały na kartkach dla każdego
uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1.

J M. Laczkovich, Conjecture and Proof, The Mathematical Association
of America.
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Indukcja matematyczna

Temat nr 3

Opis treści: W czasie zajęć zostanie omówiona zasada indukcji matematycznej
oraz jej istotna rola w dowodzie twierdzeń o liczbach naturalnych. Na
przykładach zostanie pokazane, jak dowodzić prostych twierdzeń. Wspólnie lub
w grupach rozwiązane zostaną przygotowane zadania, wykorzystujące zasadę
indukcji.
Formy i metody realizacji: ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie
warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: wzory i treści
zadań przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika
Wykaz zalecanej literatury:
1. Józef Banaś, Stanisław Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej,
WNT, Warszawa 1999
2. http://www.math.us.edu.pl/~pgladki/faq/node67.html
3. http://www.pierwiastek.pl/indukcja-matematyczna.html
4. http://www.traugutt.miasto.zgierz.pl/matma/indukcja.html
5. www.zadania.info

Wzory Cardano

Temat nr 4

Opis treści: W czasie zajęć zostanie omówiona metoda Cardano rozwiązywania
równań wielomianowych stopnia 3. Zobaczymy jak w naturalny sposób
prowadzi to do "wynalezienia" liczb zespolonych. Odbędzie się krótka dyskusja,
co z wielomianami wyższych stopni.
Formy i metody realizacji: ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie
warsztatów (1 godzina lekcyjna) – praca w grupach.
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: wzory i treści
zadań przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. A. Mostowski, M. Stark, Elementy Algebry wyższej, PWN Warszawa
(wszystkie wydania)
2. www.zadania.info

Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Projekt jest realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Temat nr 5

Co to jest odległość? Metryki i kule.
Opis treści: Omówione będą problemy związane z mierzeniem i
bezużytecznością klasycznej odległości w pewnych sytuacjach. Przedstawione
będzie pojęcie metryki jako uogólnienie odległości. Rozważane będą zbiory
punktów, których ta uogólniona odległość od ustalonego punktu nie przekracza
pewnej liczby.
Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna) oraz
ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: wzory i treści
zadań przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. K. Maurin, Analiza, cz. I Elementy, Biblioteka matematyczna, Warszawa.
Geometria fraktalna

Temat nr 6

Opis treści: W czasie zajęć zostanie sformułowana formalna (poprawna)
definicja zbioru fraktalnego. Aby to uczynić sformułujemy zasadę punktu stałego
Banacha, którą zilustrujemy licznymi przykładami. Pokażemy jak w prosty
sposób można matematycznie opisywać skomplikowane figury samopodobne.
Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna) oraz
ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: Slajdy
przygotowane na potrzeby wykładu oraz potrzebne informacje przygotowane
na kartkach dla każdego uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. K. Falconer, Techniques in Fractal Geometry, John Willey and Sons, 1997.

2. J. Kudrewicz. Fraktale i chaos. WNT 1996.
3. B.B. Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature., W. H. Freeman and
Co., New York 1982
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Równania diofantyczne

Temat nr 7

Opis treści: W czasie zajęć zostanie omówiona metoda rozwiązywania równań
diofantycznych liniowych z dwiema niewiadomymi oraz z więcej niż dwiema
niewiadomymi. Ponadto na przykładach zadań podwyższonej trudności (w tym
olimpijskich) zostanie omówiona metoda modulo.
Formy i metody realizacji: ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie
warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: rzutnik do
wyświetlania slajdów, treści zadań przygotowane na kartkach dla każdego
uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. W. Marzantowicz, P. Zarzycki, Elementarna teoria liczb, PWN, Warszawa,
2006
2. Zadania z olimpiad matematycznych, t.2-5, WSiP, Warszawa, 1961-1980
Ciekawe twierdzenia geometrii przestrzennej

Temat nr 8

Opis treści: W czasie zajęć będziemy rozwiązywać zadania związane ze wzorem
Eulera dla wielościanów. Spróbujemy udowodnić, że istnieje tylko pięć
wielościanów foremnych.
Formy i metody realizacji: ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie
warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: modele brył,
cyrkiel na kredę, zadania do rozwiązania przygotowane na kartkach dla każdego
uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. Ehrenfeucht, Ciekawy czworościan, Państwowe Zakłady Wydawnictw
Szkolnych, 1966
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W poszukiwaniu matematycznej definicji chaosu

Temat nr 9

Opis treści: Omówione zostaną proste przykłady jednowymiarowych układów
dynamicznych. Przykłady te mają ilustrować różne rodzaje dynamiki: od
najprostszej liniowej do chaotycznej. Przedstawione zostaną też proste modele
biologiczne, w których mogą wystąpić takie zachowania.
Formy i metody realizacji: ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie
warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: niezbędne
informacje przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. Peitgen, Jurgens, Saupe, Granice chaosu. Fraktale, PWN 2002.
2. J. Kudrewicz Fraktale i chaos, WNT 2002.
Wprowadzenie do statystyki

Temat nr 10

Opis treści: W czasie zajęć zostaną podane matematyczne podstawy statystyki.
Wykład i towarzyszące mu ćwiczenia będą krótkim przeglądem rachunku
prawdopodobieństwa pod kątem jego zastosowania w statystyce.
Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna) oraz
ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: niezbędne
informacje przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. J. Bartoszewicz, Wykłady ze statystyki, PWN, 1989.
2. A Plucińska, E. Pluciński, Probabilistyka, WNT, 2000
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Temat nr 11

Ciąg Fibonacci'ego. Ciągi zadane rekurencyjnie
Opis treści: Przedstawiona będzie historia ciągu Fibonacci'ego, jego związki z
przyrodą i ciekawe własności. Zaprezentowana zostanie metoda rozwiązywania
liniowych równań rekurencyjnych o stałych współczynnikach oraz wybrane
własności równań rekurencyjnych.
Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna) oraz
ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: wzory i treści
zadań przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. I. Koźniewska, Równania rekurencyjne, PWN Warszawa
Wprowadzenie do LaTexa

Temat nr 12

Opis treści: W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawami używania
programu do profesjonalnego składu tekstu LaTex. Zasady zostaną zilustrowane
przykładami zawierającymi mniej lub bardziej skomplikowane wyrażenia
matematyczne.
Formy i metody realizacji: ćwiczenia w pracowni komputerowej prowadzone w
formie warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: potrzebne
informacje przygotowane na kartkach dla każdego uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. K. Selwat. Wprowadzenie do systemu LaTex, Skrypt dla studentów Instytutu
Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. ftp://tug.ctan.org/pub/ctan/info/lshort/polish/lshort2e.pdf
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3. Ewaluacja spotkań akademickich

Procedura ewaluacji wewnętrznej:
Ewaluacją wewnętrzną zostanie objęte każde spotkanie akademickie. W czasie
trwania danego spotkania ewaluacja będzie prowadzona w formie wywiadu oraz
pytań kontrolnych. Na zakończenie każdego spotkania akademickiego zostanie
przeprowadzone badanie w formie ankiety. W oparciu o wyniki wywiadu, pytań
kontrolnych i ankiet stworzony zostanie każdorazowo raport podsumowujący.
Narzędzia ewaluacji:
Wywiad, pytania kontrolne, ankieta

Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Projekt jest realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MATEMATYKA GIMNAZJALNA
MIEJSCE SPOTKAŃ: WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, UL. WITA
STWOSZA 57, GDAŃSK-OLIWA
Sobota 30.06.2012 r.

godziny

Grupa 1
(sala 309)

Grupa 2
(sala 310)

Zaj1G
Zaj4G

Zaj2G
Zaj3G

Zaj3G
Zaj2G

Zaj4G
Zaj1G

10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12. 45 – 13.30
13.40 – 14.25
14.35 – 15.20
15.30 – 16.15
16.25 – 17.10

GIMNAZJUM
Grupa 3
Grupa 4
(sala 311)
(sala 327)
„Wektory i równania prostej na płaszczyźnie”
prof. dr hab. Antoni Augustynowicz, aud. 1/3
„Geometria dziwnych obiektów”
prof. dr hab. Tomasz Szarek, aud. 1/3
Przerwa
Zaj3G
Zaj1G
Zaj2G
Zaj3G
Obiad
Zaj1G
Zaj4G
Zaj4G
Zaj2G

Grupa 5
(sala 328)

Grupa 6
(sala 367)

Zaj4G
Zaj1G

Zaj3G
Zaj2G

Zaj2G
Zaj3G

Zaj1G
Zaj4G

Zaj1G: Ćwiczenia do wykładu „Wektory i równania prostej na płaszczyźnie”
Prowadzący: prof. dr hab. Antoni Augustynowicz (grupy 1,2,3), dr Barbara Wolnik (grupy 4,5,6)
Zaj2G: Ćwiczenia do wykładu „Geometria dziwnych obiektów”
Prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Szarek (grupy 1,2,3), mgr Hanna Wojewódka (grupy 4,5,6)
Zaj3G: Ćwiczenia „Grafy na płaszczyźnie”
Prowadzący: dr Marcin Szyszkowski (grupy 1,3,4,5), dr Piotr Szuca (grupy 2,6)
Zaj4G: Ćwiczenia „Równania nie do rozwiązania”
Prowadzący: dr Elżbieta Puźniakowska Gałuch (grupy 1,2,5,6), dr Piotr Szuca (grupy 3,4)

Poniedziałek 02.07.2012 r.
godziny

Grupa 1
(sala 309)

10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12. 45 – 13.30
13.40 – 14.25
14.35 – 15.20
15.30 – 16.15
16.25 – 17.10

Zaj5G
Zaj5G
Zaj8G
Zaj7G

GIMNAZJUM
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
(sala 310)
(sala 311)
(sala 327)
(sala 328)
„Kody korygujące błędy”
prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, aud. 1/3
„O cięciu figur”
dr Nikodem Mrożek, aud. 1/3
Przerwa
Zaj7G
Zaj8G
Zaj7G
Zaj8G
Zaj5G
Zaj7G
Zaj8G
Zaj5G
Obiad
Zaj5G
Zaj5G
Zaj5G
Zaj6G
Zaj8G
Zaj5G
Zaj6G
Zaj7G

Grupa 6
(sala 367)

Zaj5G: Ćwiczenia do wykładu „Kody korygujące błędy”
Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec (grupy 4,5,6), mgr Iwona Krzyżanowska (grupy 1,2,3)
Zaj6G: Ćwiczenia do wykładu „O cięciu figur”
Prowadzący: dr Nikodem Mrożek (grupy 1,2,3,4), dr Marcin Szyszkowski (grupy 5,6)
Zaj7G: Ćwiczenia „Ciekawe zagadnienia dla trójkąta”
Prowadzący: prof. dr hab. Antoni Augustynowicz (grupy 2,3,5,6), dr Marcin Szyszkowski (grupy 1,4)
Zaj8G: Ćwiczenia „Funkcje i ich własności”
Prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Szarek (grupy 1,2,3,4), mgr Hanna Wojewódka (grupy 5,6)

Zaj5G
Zaj6G
Zaj7G
Zaj8G

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MATEMATYKA PONADGIMNAZJALNA
Sobota 30.06.2012 r.

godziny
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12. 45 – 13.30

Grupa 1
(sala 309)
Zaj1L
Zaj4L
Zaj3L

13.40 – 14.25
14.35 – 15.20
15.30 – 16.15

Zaj2L

16.25 – 17.10

PONADGIMNAZJALNA
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
(sala 310)
(sala 311)
(sala 327)
(sala 328)
Zaj2L
Zaj3L
Zaj1L
Zaj2L
Zaj1L
Zaj2L
Zaj4L
Zaj1L
Zaj4L
Zaj1L
Zaj3L
Zaj4L
Przerwa
„Szyfry z niesymetrycznym kluczem”
prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, aud. 1/3
Zaj3L
Zaj4L
Zaj2L
Zaj3L
Obiad
„Postępy arytmetyczne”
dr Nikodem Mrożek, aud. 1/3

Grupa 6
(sala 367)
Zaj3L
Zaj2L
Zaj1L

Zaj1L: Ćwiczenia do wykładu „Szyfry z niesymetrycznym kluczem”
Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec (grupy 1,2,3), mgr Iwona Krzyżanowska (grupy 4,5,6)
Zaj2L: Ćwiczenia do wykładu „Postępy arytmetyczne”
Prowadzący: dr Nikodem Mrożek (grupy 1,2,3), dr Marcin Szyszkowski (grupy 4,5,6)
Zaj3L: Ćwiczenia „Indukcja matematyczna”
Prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Szarek (grupy 1,2,3), mgr Hanna Wojewódka (grupy 4,5,6)
Zaj4L: Ćwiczenia „Wzory Cardano”
Prowadzący: prof. dr hab. Antoni Augustynowicz (grupy 1,2,3), dr Barbara Wolnik (grupy 4,5,6)

Zaj4L

Wtorek 03.07.2012 r.
godziny

Grupa 1
(sala 309)

10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12. 45 – 13.30
13.40 – 14.25
14.35 – 15.20
15.30 – 16.15
16.25 – 17.10

Zaj5L
Zaj8L
Zaj9L
Zaj6L

PONADGIMNAZJALNA
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
(sala 310)
(sala 311)
(sala 327)
(sala 328)
„Co to jest odległość? Metryki i kule”
prof. dr hab. Antoni Augustynowicz, aud. 1/3
„Geometria fraktalna”
prof. dr hab. Tomasz Szarek, aud. 1/3
Przerwa
Zaj6L
Zaj9L
Zaj6L
Zaj9L
Zaj5L
Zaj6L
Zaj9L
Zaj7L
Obiad
Zaj8L
Zaj5L
Zaj7L
Zaj5L
Zaj9L
Zaj8L
Zaj5L
Zaj6L

Grupa 6
(sala 367)

Zaj5L: Ćwiczenia do wykładu „Co to jest odległość? Metryki i kule”
Prowadzący: prof. dr hab. Antoni Augustynowicz (grupy 1,2,3,4), dr Marcin Szyszkowski (grupy 5,6)
Zaj6L: Ćwiczenia do wykładu „Geometria fraktalna”
Prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Szarek (grupy 2,3,5,6), mgr Hanna Wojewódka (grupy 1,4)
Zaj7L: Ćwiczenia „Równania diofantyczne”
Prowadzący: dr Piotr Zarzycki (grupy 4,5,6)
Zaj8L: Ćwiczenia „Ciekawe twierdzenia z geometrii przestrzennej”
Prowadzący: dr Michał Stukow (grupy 1,2,3)
Zaj9L: Ćwiczenia „W poszukiwaniu matematycznej definicji chaosu”

Zaj7L
Zaj5L
Zaj6L
Zaj9L

Prowadzący: Piotr Bartłomiejczyk (grupy 1,4,5,6), dr Rafał Lutowski (grupy 2,3)

Środa 04.07.2012 r.
godziny

Grupa 1
(sala 309)

10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12. 45 – 13.30
13.40 – 14.25
14.35 – 15.20
15.30 – 16.15
16.25 – 17.10

Zaj10L
Zaj7L
Zaj12L
Zaj11L

PONADGIMNAZJALNA
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
(sala 310)
(sala 311)
(sala 327)
(sala 328)
„Wprowadzenie do statystyki”
prof. dr hab. Tomasz Szarek, aud. 1/3
„Ciąg Fibonacciego. Ciągi zadane rekurencyjnie”
prof. dr hab. Antoni Augustynowicz, aud. 1/3
Przerwa
Zaj11L
Zaj12L
Zaj11L
Zaj12L
Zaj10L
Zaj11L
Zaj12L
Zaj8L
Obiad
Zaj7L
Zaj10L
Zaj8L
Zaj10L
Zaj12L
Zaj7L
Zaj10L
Zaj11L

Grupa 6
(sala 367)

Zaj7L: Ćwiczenia „Równania diofantyczne”
Prowadzący: dr Piotr Zarzycki (grupy 1,2,3)
Zaj8L: Ćwiczenia „Ciekawe twierdzenia z geometrii przestrzennej”
Prowadzący: dr Michał Stukow (grupy 4,5,6)
Zaj10L: Ćwiczenia do wykładu „Wprowadzenie do statystyki”
Prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Szarek (grupy 1,2,3,4), mgr Hanna Wojewódka (grupy 5,6)
Zaj11L: Ćwiczenia do wykładu „Ciąg Fibonacciego. Ciągi zadane rekurencyjnie”
Prowadzący: prof. dr hab. Antoni Augustynowicz (grupy 2,3,5,6), dr Marcin Szyszkowski (grupy 1,4)
Zaj12L: Ćwiczenia „Wprowadzenie do LateXa”
Prowadzący: Bartosz Putrycz (grupy 1,2,3), Rafał Lutowski (grupy 4,5,6)

Zaj8L
Zaj10L
Zaj11L
Zaj12L

Program Spotkań Akademickich – Politechnika Gdańska Wydział Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej
1 Opis celów

Cele wychowawcze:
- zachęcanie i wyrabianie umiejętności samokształcenia;
- kształcenie umiejętności wyciągania wniosków;
- kształcenie myślenia logicznego, twórczego, oryginalnego i krytycznego;
- umiejętność dyskusji i formułowania opinii;
Cele szczegółowe:
Uczniowie - uczestnicy spotkań akademickich będą:
− poszerzali swą wiedzę z fizyki ze szczególnym uwzględnieniem tematów:
szkoła gimnazjalna: Fale stojące i instrumenty muzyczne oraz Własności magnetyczne
materii
szkoła ponadgimnazjalna: Własności magnetyczne materii, Drgania wymuszone i rezonans,
Promieniowanie X i jego zastosowanie
− rozwijali umiejętności stosowania praw i zasad fizyki do rozwiązywania zadań
rachunkowych w ramach ćwiczeń
− wykonywali i projektowali doświadczenia;
− wdrażali się do stosowania odpowiedniego aparatu matematycznego właściwego do
opisu zjawisk fizycznych;
− kształcili umiejętności planowania i samodzielnego wykonywania eksperymentów;
−

kształcili umiejętności opracowywania i prezentowania wyników doświadczeń oraz
oceny wiarygodności przeprowadzonych eksperymentów;

− kształtowali umiejętności analizy i opracowania danych doświadczalnych i
teoretycznych.
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2 Opis treści

Zagadnienia omawiane w trakcie spotkań:
− Własności magnetyczne materii (gimnazjum oraz szkoła ponadgimazjalna):
Magnetyzacja ośrodka.
Spin elektronu - mikroskopowy dipol magnetyczny.
Wpływ pola magnetycznego na orbity atomowe.
Diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki.
Przenikalność magnetyczna ośrodka.
− Drgania wymuszone i rezonans (szkoła ponadgimazjalna)
Drgania swobodne i tłumione.
Drgania wymuszane siłą periodyczną.
Analiza zjawiska rezonansu.
Amplituda rozwiązań rezonansowych - znaczenie tłumienia.
− Promieniowanie X i jego zastosowanie (szkoła ponadgimazjalna)
Sposoby wytwarzania promieniowania X.
Widmo promieniowania X.
Rozpraszanie promieni X, koncepcja przekroju czynnego.
Zastosowanie promieniowania X.
− Fale stojące i instrumenty muzyczne (gimnazjum)
Fale biegnące i stojące.
Fala stojąca jako rezultat interferencji fal przeciwbieżnych.
Instrumenty muzyczne.
W ramach ćwiczeń rachunkowych przerabiane będą zagadnienia dostosowane do programu
wykładów.
W ramach laboratorium realizowane będą następujące stanowiska doświadczalne:
− Badanie rozkładu pola elektrycznego
− Wyznaczanie stałej dielektrycznej różnych materiałów.
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− Badanie oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone'a
− Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą mostka Wheatstone'a
− Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym
− Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym
− Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników kołowych
− Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników prostych
− Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy
− Badanie transformatora
− Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora
− Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą
busoli stycznych
− Badanie elektrycznego obwodu rezonansowego RLC
− Pomiar pojemności kondensatorów za pomocą układu mostkowego
− Pomiar temperatury Curie ferromagnetyków
− Badanie spadku swobodnego
− Badanie podłużnych fal dźwiękowych w prętach
−

Pomiar prędkości dźwięku metodą rezonansu i składania drgań wzajemnie
prostopadłych

− Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów
−

Wyznaczanie współczynnika tarcia na równi pochyłej

− Wyznaczanie współczynnika załamania światła
− Pomiar ogniskowej soczewek metodą Bessela
− Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

3 Opis form i metod realizacji z uwzględnieniem form aktywizujących

Tematy zajęć będą realizowane w ramach:
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− wykładów (2x45minut na jedno spotkanie),
− ćwiczeń (2x45minut na jedno spotkanie),
− zajęć laboratoryjnych (2x45minut na jedno spotkanie)

W ramach zajęć wykorzystywane będą następujące metody aktywizujące:
− metoda objaśniająco – poglądowa (reprodukcyjna) Obejmuje ona: pokaz, wykłady.
− metoda problemowa - na którą składają się głównie: wykład, obserwacja,
eksperyment
− metoda częściowo poszukująca, jak samodzielna praca uczniów, układanie planu
rozwiązywania określonego problemu, która zapewnia dzieciom i młodzieży aktywny
udział w niektórych fazach badania naukowego,
− metodę badawczą, dzięki której uczeń poznaje stopniowo zasady i fazy badania
naukowego, studiuje literaturę na temat badanego problemu, opracowuje plan
badania, weryfikuje hipotezy i sprawdza uzyskane wyniki

4 Opis materiałów dydaktycznych

Materiałami dydaktycznymi przekazywanymi uczniom będą:
− instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych dostosowane do poziomu ucznia,
− zbiory zadań realizowanych na ćwiczeniach rachunkowych
− tablice matematyczno-fizyczne
− materiały niezbędne do zajęć realizowanych w pracowni komputerowej

5 Wykaz zalecanej literatury, ze wskazaniem autorów, wydawnictwa i roku wydania

ZBIORY ZADAŃ
1. Krzysztof Chyla, "Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich",
Wyd. >> Zamiast Korepetycji <<, Kraków 1994.
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2. S. Ćwiok, P. Haensel, M. Haensel, M. Zwoliński, "Zbiór zadań z fizyki dla klasy trzeciej
i czwartej liceum ogólnokształcącego i technikum", WSiP, Warszawa 1994.
3. Maciej Jenike, "Zbiór zadań z fizyki. I klasa liceum ogólnokształcącego", WNT,
Warszawa 1994.
4. Fizyka. Zbiór zadań do gimnazjum, red. J. Gondek, GWO 2007.
5. Przyjazne testy – Fizyka dla gimnazjum, W. Dindorf, E. Krawczyk, Wydawnictwo
Szkolne PWN, 2001.
6. Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej, R. Subieta, WSiP, 1990.
DOŚWIADCZENIA
1. "200 doświadczeń dla dzieci", R. J. Bron, Prószyński i S-ka, W-wa, 1999.
2. "Wielka Księga Eksperymentów", E. Jarmołkiewicz, Wyd. E.Jarmołkiewicz, 2008.
3. "Doświadczenia z fizyki dla uczniów gimnazjum", M. Godlewska, D. Szot-Gawlik,
Zamkor, 2000.
4. "Z fizyką za pan brat", H. Backe, Wyd. Iskry, W-wa, 1965.
5. "Elektryczność wokół nas", K. W. Augustyniakowie, WKŁ, Wa-wa, 1986.
6. "Doświadczenia z fizyki dla szkoły podstawowej", D. Tokar, B. Pędzisz, B. Tokar, WSiP,
W-wa, 1990.
7. "Metodyka eksperymentu fizycznego", G. Gębura, R. Subieta, PWN, W-wa, 1978.
8. "Doświadczenia pokazowe z fizyki", T. Dryński, PWN, W-wa, 1964.
9. "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki", T. Dryński, PWN, W-wa, 1970.
10. "Pracownia fizyczna", H. Szydłowski, PWN, 1979.
11. "Zbiór zadań doświadczalnych z fizyki - kurs średni", D. Tokar, B. Tokar, P. Łabuz,
WSiP, Warszawa 1980.
12. "Doświadczenia pokazowe dla gimnazjum", J. Domański, B. Mazur, Res Polona.
13. "Laboratorium z fizyki", K. Zboiński, LIBER 2004.
14. "I-sza Pracownia Fizyczna", A. Magiera, Wyd. UJ, 2007.
15. "Opracowanie wyników pomiarów", T.Skubis, Wyd. Pol. Ślaskiej, 2003.
16. "Laboratorium Fizyki", S.Kania, Wyd. Pol. Łódzkiej 2009.
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17. "Fizyka dla przyrodników", J.W. Kane, PWN, 1988.
18. "Zjawiska optyczne w przyrodzie", D. W. Bułat,WSiP, 1987.

6 Wykaz materiałów pomocniczych przewidzianych do realizacji przedsięwzięcia

 materiały biurowe (papier, ołówki)
 sprzęt laboratoryjny i pokazowy
 rzutnik multimedialny
 komputery
 programy do analizy danych

7 Opis planowanej procedury ewaluacji wewnętrznej z narzędziami ewaluacji.

Metodą ewaluacji będzie ankietowanie zarówno uczniów - uczestników spotkań, ich
nauczycieli oraz nauczycieli akademickich prowadzących spotkania.

Ewaluacji będą podlegać następujące zagadnienia:
1. Adekwatność treści spotkań do oczekiwań uczniów.
2. Sposób prowadzenia wykładów, w tym: dobór tematów, przejrzystość i
zrozumiałość, tempo, dobór demonstracji.
3. Atrakcyjność zestawów doświadczalnych.
4. Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa na pracowni.
5.

Ocena

doboru

proporcji

pomiędzy

zagadnieniami

teoretycznymi

eksperymentalnymi.
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a

Harmonogram Spotkań Akademickich w ramach programu
Zdolni z Pomorza

Rozkład dniowy

23 czerwca gimnazjum temat: Własności magnetyczne materii
30 czerwca liceum temat: Promieniowanie X i jego zastosowanie
02 lipca liceum temat: Własności magnetyczne materii
03 lipca liceum temat: Drgania wymuszone i rezonans
04 lipca gimnazjum temat: Fale stojące i instrumenty muzyczne

Rozkład godzinowy

10:00 – 10:45 wykład część I
10:45 – 10:55 przerwa w wykładzie
10:55 – 11:40 wykład cześć II
11:40 – 12:40 zajęcia ruchowe, poczęstunek
12:40 – 13:25 zajęcia w grupach część I (ćwiczenia laboratoryjne/rachunkowe)
13:25 – 13:35 przerwa
13:35 – 14:20 zajęcia w grupach część II (ćwiczenia laboratoryjne/rachunkowe)
14:20 – 15:20 obiad
15:20 – 16:05 zajęcia w grupach część I (ćwiczenia laboratoryjne/rachunkowe)
16:05 – 16:15 przerwa
16:15 – 17:00 zajęcia w grupach część II (ćwiczenia laboratoryjne/rachunkowe)

Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Politechnika Gdańska
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

http://www.mif.pg.gda.pl

PROGRAM SPOTKAŃ AKADEMICKICH

INFORMATYKA

1. Opis celów spotkań akademickich
a) Cele ogólne:
umożliwienie uczniowi kontaktu ze środowiskiem pracowników
naukowych i infrastruktury wyższej uczelni,
intensyfikacja rozwoju uzdolnień ucznia,
kształcenie umiejętność analizy treści wykładowych,
rozbudzenie zainteresowań ucznia
kształtowanie zdolności koncentracji,
kształcenie myślenia logicznego
kształtowanie właściwych dla informatyka podejść algorytmicznych
b) Cele wychowawcze:
zachęcanie i wyrabianie umiejętności samokształcenia,
kształtowanie tolerancji, życzliwości, koleżeńskości, umiejętności
współpracy w grupie,
kształtowanie staranności, dokładności i pracowitości,
kształtowanie odpowiedzialności za podjęte zadania,
kształtowanie dobrej organizacji pracy
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c) Cele szczegółowe:
zainteresowanie ucznia zagadnieniami współczesnej informatyki
zaprezentowanie treści wychodzących poza program szkolny
pokazanie uczniom nowych działów informatyki (sztuczna inteligencja,
teoria grafów) – ścieżka naukowa
zapoznanie ucznia z algorytmicznymi podejściami do wybranych
problemów
zapoznanie ucznia z różnymi paradygmatami programowania
(programowanie obiektowe, deklaratywne)

2. Opis zajęć realizowanych w ramach spotkań akademickich z wyszczególnieniem:
treści poszczególnych zajęć,
form i metod realizacji,
potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych,
zalecanej literatury.

POZIOM GIMNAZJALNY
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Zagadki logiczne
Opis treści: Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z metodami
rozwiązywania różnych typów zagadek logicznych, m.in. zagadek Einsteina,
obrazków logicznych, itp. Zostanie podjęta próba stworzenia algorytmu
rozwiązującego obrazki logiczne. Ponadto, wykład będzie wprowadzeniem do
programowania deklaratywnego. zostaną omówione wstępne wiadomości
dot. języka Prolog - mechanizmy języka na podstawie przykładów. Zostaną
przedstawione przykłady rozwiązania kilku zagadek logicznych przy użyciu
języka Prolog.

Temat
nr 1

Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna),
ćwiczenia laboratoryjne (1 godzina lekcyjna) oraz pokaz (1 godzina
lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: Slajdy
przygotowane na potrzeby wykładu, przykłady zagadek - część
przygotowana na kartkach papieru dla każdego uczestnika oraz część
przygotowana w formie elektronicznej.
Wykaz zalecanej literatury:
1. Norman D. Willis, Zagadki logiczne, KDC 2004.
2. Blackburn, Bos, Striegnitz: Learn Prolog Now! Texts in Computing,
Vol. 7, London College Publications, 2006
3. Bratko, Prolog - Programming for Artificial Intelligence 3rd. ed.,
Pearson, 2001
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System dwójkowy i nie tylko
Opis treści: W czasie zajęć zostaną omówione zostaną wybrane zagadnienia
z systemów liczbowych, podparte licznymi zastosowaniami. W szczególności
omówione zostaną:
1. algorytm "binary search" na przykładach:
2. szukania uszkodzenia anteny w wieżowcu,
3. gry w 20 pytań
4. Jak zapisywać liczby w systemie dwójkowym i jak zamieniać postać
dziesiętną na dwójkową?

Temat
nr 2

5. System trójkowy i algorytm dobierania odważników przy ważeniu
wagą szalkową
6. Rozgłaszanie wiadomości w hiperkostce.
Formy i metody realizacji: wykład (1 godzina lekcyjna) oraz ćwiczenia
audytoryjne prowadzone w formie warsztatów (2 godziny lekcyjne).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: Slajdy
przygotowane na potrzeby wykładu oraz materiały na kartkach dla każdego
uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. Andrzej Szepietowski, Matematyka dyskretna, Wydawnictwo UG
2004.
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Tworzenie prostych gier
Opis treści: Program GameMaker:
(http://www.yoyogames.com/gamemaker) służy do tworzenia gier w oparciu o
technikę obiektową. Interfejs programu umożliwia wygodne tworzenie
obiektów i ich zachowania (zdarzenia i akcje), nawet osobom nieznającym
jakiegokolwiek języka programowania. Wbudowane w program narzędzia
pozwalają na edycję grafiki, zarządzanie dźwiękami i innymi materiałami.
Tak zintegrowane środowisko umożliwia stworzenie gry od początku do
końca, bez konieczności używania innych specjalistycznych narzędzi.
Celem zajęć będzie zaznajomienie uczniów z możliwościami programu, a
następnie próbę stworzenia prostych gier zręcznościowych lub logicznych,
począwszy od projektu gry i zebrania materiałów potrzebnych do jej
wykonania, obróbkę i dołączanie materiałów, implementację, aż po
testowanie i balansowanie gry.

Temat
nr 3

Uczeń wyniesie z zajęć wiedzę na temat tego jakie są etapy tworzenia gier,
intuicję związaną z pojęciem programowania obiektowego. Szybkość z jaką
można stworzyć działający program powinna przełożyć się na chęć do
dalszego rozwoju w tym kierunku i programowania własnych gier., a także
poszerzania wiadomości z grafiki komputerowej.
Uczniowie będą rozwiązywać zadania zamieszczone online w formie plików
pdf. Podstawowe zadania będą zawierały instrukcje, jak należy je rozwiązać,
zaś dodatkowe będą wymagały pewnej dozy samodzielności. Do wszystkich
zadań będą dołączone spakowane materiały (obrazki, dźwięki, muzyka).
Formy i metody realizacji: Wykład połączony z pokazem (2 godziny lekcyjne)
ćwiczenia laboratoryjne w sali komputerowej (4 godziny lekcyjne).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: Slajdy
przygotowane na potrzeby wykładu oraz materiały w formie elektronicznej
Wykaz zalecanej literatury:
1. "The Game Maker's Apprentice: Game Development for Beginners
(Book & CD)", Jacob Habgood, Mark Overmars; Apress; 1St Edition
edition (2006)
2. Źródła internetowe: http://sandbox.yoyogames.com/make/tutorials

Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Projekt jest realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

POZIOM PONADGIMNZJALNY
Technologie sieci Web
Opis treści: W czasie zajęć podany zostanie przegląd technologii sieci Web
ze szczególnym naciskiem na:
1. Tworzenie struktury witryny WWW, tabele, formularze, metody GET
i POST (HTML5).
2. Formatowanie za pomocą kaskadowych arkuszy stylów (CSS3).
3. Umieszczanie skryptów JavaScript.
4. Tworzenie i przekształcanie dokumentów XML do innych formatów
(XSLT oraz Xpath).

Temat
nr 1

Uczniowie będą mieli okazję samodzielnie wykorzystać poznaną wiedzę na
ćwiczeniach przy komputerze, kiedy to będą tworzyli strony internetowe z
wykorzystaniem elementów utworzonych przy użyciu poznanych technik.
Formy i metody realizacji: wykład z pokazem (2 godziny lekcyjne) oraz
ćwiczenia laboratoryjne przy komputerze (4 godziny lekcyjne).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: Slajdy
przygotowane na potrzeby wykładu oraz materiały w formie elektronicznej
Wykaz zalecanej literatury:
1. Bill Sanders, Podręcznik HTML5, Helion 2011
2. Rob Huddleston, XML. Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem
XML, CSS, XHTML oraz XSLT, Helion 2010.
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Tworzenie aplikacji w środowisku Visual Studio
Opis treści: W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się ze środowiskiem
programistycznym Microsoft Visual Studio 2010. Jest to nowoczesne
środowisko wytwarzania oprogramowania, posiadające bardzo intuicyjny
interfejs, doskonały także do nauki programowania. Na zajęciach będzie
można się nauczyć tworzenia programu z interfejsem graficznym w
technologii Windows Forms. Będziemy uczyli się także wykorzystania
komponentów tej technologii do realizacji prostych zadań
programistycznych.

Temat
nr 2

Formy i metody realizacji: wykład z pokazem (2 godziny lekcyjne) oraz
ćwiczenia laboratoryjne przy komputerze (4 godziny lekcyjne).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: Slajdy
przygotowane na potrzeby wykładu oraz materiały na kartkach dla każdego
uczestnika.
Wykaz zalecanej literatury:
1. Charles Petzold, Programming Microsoft® Windows® Forms, Microsoft
Press, 2005.
2. Paweł Chłosta, Aplikacje Windows Forms .Net w C#, PWN, 2006.

3. Materiały dostępne na portalu http://msdn.microsoft.com
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Protokoły /algorytmy równoległe
Opis treści: Na wykładzie zostanie przedstawionych kilka przykładów
prostych protokołów.
1. Sprawiedliwy podział tortu pomiędzy dwie osoby.
2. Gra w marynarza.
3. Liczenie żołnierzy w starożytnych Chinach. Wykorzystanie tego
sposobu do obliczeń na dużych liczbach.

Temat
nr 3

4. Rozgłaszanie wiadomości w hiperkostce.
5. Sprawiedliwy podział tortu pomiędzy trzy osoby
Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna) oraz
ćwiczenia prowadzone w formie warsztatów (1 godzina lekcyjna).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: Slajdy
przygotowane na potrzeby wykładu oraz materiały w formie papierowej dla
każdego ucznia.
Wykaz zalecanej literatury:
1. Andrzej Szepietowski, Matematyka dyskretna, Wydawnictwo UG
2004.
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Inspiracje biologiczne w obliczeniach w obliczeniach naukowych
Opis treści: Wykład zostanie poświęcony zapoznaniu ucznia z możliwościami
algorytmów inspirowanych biologicznie i ich roli w tzw. inteligencji
obliczeniowej. Ilustracja będą przykładowe zastosowania w uczeniu
maszynowego i optymalizacji. Uczniowie poznają podstawowe założenia
algorytmów ewolucyjnych oraz algorytmów rojowych (mrówkowe, roju
cząstek)
Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna)

Temat
nr 4

Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: slajdy
przygotowane na potrzeby wykładu
Wykaz zalecanej literatury:
1. Z. Michalewicz, D. Fogel. Jak to rozwiązać, czyli nowoczesna
heurystyka. WNT, Warszawa, 2006
2. D.E. Goldberg. Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT,
Warszawa, 1995
3. P. Coveney, R. Highfield, Granice złożoności. W poszukiwaniu
porządku w chaotycznym świecie. Seria "Na ŚCIEŻKACH NAUKI",
Prószyński i S-ka, Warszawa 1997
4. Ph. Ball, Masa krytyczna. jak jedno z drugiego wynika. Insignis,
Kraków 2004
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Liczby Ramseya – wczoraj, dziś i jutro
Opis treści: Klasyczne liczby Ramseya pojawiły się w połowie XX wieku i są
popularnym tematem mającej szerokie, praktyczne zastosowanie teorii
grafów. Na wykładzie pojawią się podstawowe definicje teorii grafów, liczb
Ramseya, wartości znanych liczb i metody ich poszukiwania. W roku 2005
pojawiła się nowa wersja liczb Ramseya nazwana on-line i związana jest z
grą na planszy z nieskończoną ilością punktów. Co to za gra, jakie są jej
zasady, jej przykłady również pokazane zostaną na wykładzie. Na
ćwiczeniach uczestnicy spróbują znaleźć wartości lub oszacowania kilku
klasycznych liczb Ramseya.

Temat
nr 5

Formy i metody realizacji: wykład konwersatoryjny (1 godzina lekcyjna) oraz
ćwiczenia audytoryjne prowadzone w formie warsztatów (2 godziny
lekcyjne).
Wykaz potrzebnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych: Slajdy
przygotowane na potrzeby wykładu oraz materiały w formie papierowej dla
każdego ucznia.
Wykaz zalecanej literatury:
1. Marek Kubale i inni: Optymalizacja dyskretna. Modele i metody
kolorowania grafów. WNT, 2002. ISBN 83-204-2747-9.
2. S. P. Radziszowski, Small Ramsey numbers, The Electronic Journal
of Combinatorics, Dinamic Survey 1, \#13 (2011), dostępne on-line :
http://www.combinatorics.org/Surveys/index.html

3. Grytczuk J.A., Kierstead H.A., Prałat P.: On-line Ramsey Numbers for
Paths and Stars, Discrete Mathematics and Theoretical Computer
Science 10 (2008) 63—74.
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3. Ewaluacja spotkań akademickich
Procedura ewaluacji wewnętrznej:
Ewaluacją wewnętrzną zostanie objęte każde spotkanie akademickie. W czasie
trwania danego spotkania ewaluacja będzie prowadzona w formie wywiadu oraz
pytań kontrolnych. Na zakończenie każdego spotkania akademickiego zostanie
przeprowadzone badanie w formie ankiety. W oparciu o wyniki wywiadu, pytań
kontrolnych i ankiet stworzony zostanie każdorazowo raport podsumowujący.
Narzędzia ewaluacji:
Wywiad, pytania kontrolne, ankieta
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HARMONOGRAM SPOTKAŃ AKADEMICKICH
INFORMATYKA
POZIOM GIMNAZJUM
MIEJSCE SPOTKAŃ: WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO, UL. WITA STWOSZA 57, GDAŃSK-OLIWA
Zajęcia dla poziomu gimnazjum zostaną zrealizowane w następujących terminach:
30.06.2012 (sobota)
2.07.2012 (poniedziałek)
Propozycja planu na sobotę 30.06.2012 r.
GIMNAZJUM
godziny
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.40-12.20
12.20 – 13.05
13.15-14.00
14.00-14.45
14.45-15.30
15.40-16.25

Część A1. Zagadki logiczne – uczymy się myśleć algorytmicznie
wykład + dyskusja, dr H. Furmańczyk aud.2
Część B1. Zagadki logiczne – uczymy się myśleć algorytmicznie,
ćwiczenia laboratoryjne 6 grup (sale 29, 39, 51, 137, 210, 109)
Przerwa na aktywność ruchową
Część C1. Zagadki logiczne – jak je rozwiązać przy pomocy komputera. Wstęp do
programowania deklaratywnego, wykład+pokaz, prof. Ch. Schwarzweller, aud.2
Część A2. System dwójkowy i nie tylko
wykład + dyskusja, prof. A. Szepietowski, aud.2
Obiad
Część B2. System dwójkowy i nie tylko, warsztaty 6 grup (sale 1, 47, 52, 116, 227,
209)
Część C2. System dwójkowy i nie tylko, warsztaty 6 grup (sale 1, 47, 52, 116, 227,
209)

Prowadzący ćwiczenia:
Część B2, C2:

Część B1:

1. dr H. Furmańczyk

1. dr H. Furmańczyk

2. dr P. Zyliński

2. dr P. Arłukowicz

3. prof. J. Topp

3. mgr K. Belau

4. mgr A. Nenca

4. dr P. Żyliński

5. mgr J. Dybizbański

5. mgr J. Dybizbański

6. dr A. Borzyszkowski

6. prof. J. Topp
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Propozycja planu na 2.07.2012

10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.40 - 12.20
12.20 – 13.05
13.15 - 14.00
14.00 - 14.45
14.45 - 15.30
15.40 - 16.25

GIMNAZJUM
Część A1: Tworzenie prostych gier, wykład + pokaz
dr P. Arłukowicz, mgr G. Madejski, aud. 2
Część A2: Tworzenie prostych gier, wykład + pokaz
dr P. Arłukowicz, mgr G. Madejski, aud. 2
Przerwa na aktywność ruchową
Część B1. Tworzenie prostych gier, ćwiczenia laboratoryjne
6 grup (sale 29, 39, 51, 137, 210, 109)
Część B2. Tworzenie prostych gier, ćwiczenia laboratoryjne
6 grup (sale 29, 39, 51, 137, 210, 109)
Obiad
Część C1. Tworzenie prostych gier, ćwiczenia laboratoryjne
6 grup (sale 29, 39, 51, 137, 210, 109)
Część C2. Tworzenie prostych gier, ćwiczenia laboratoryjne
6 grup (sale 29, 39, 51, 137, 210, 109)

Prowadzący ćwiczenia części B oraz części C:
1. mgr G. Madejski
2. mgr K. Belau
3. dr R. Fidytek
4. dr P. Arłukowicz
5. mgr P. Jóźwiak
6. dr J. Neumann
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POZIOM PONADGIMNAZJUM, INFORMATYKA
Zajęcia dla poziomu ponadgimnazjum zostaną zrealizowane w następujących
terminach:
30.06.2012 (sobota)
3.07.2012 (wtorek)
4.07.2012 (środa)

Propozycja planu na sobotę 30.06.2012 r.
PONADGIMNAZJALNA
godziny
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50-12.35
12.35-13.15
13.15-14.00
14.10-14.55
14.55-15.40
15.40-16.25

Część B1. Technologie sieci Web, ćwiczenia laboratoryjne
6 grup (29, 39, 51, 137, 210, 109)
Część A1. Technologie sieci Web
wykład, dr R. Fidytek, aud. 2
Część A2. Technologie sieci Web
wykład + dyskusja, dr R. Fidytek, aud. 2
Przerwa na aktywność ruchową
Część B2. Technologie sieci Web, ćwiczenia laboratoryjne
6 grup (29, 39, 51, 137, 210, 109)
Część C1. Technologie sieci Web, ćwiczenia laboratoryjne
6 grup (29, 39, 51, 137, 210, 109)
Obiad
Część C2. Technologie sieci Web, ćwiczenia laboratoryjne
6 grup (29, 39, 51, 137, 210, 109)

Prowadzący ćwiczenia:
Część B1, B2, C1, C2:
1. dr R. Fidytek
2. mgr K. Belau
3. dr W. Bzyl
4. mgr G. Madejski
5. dr P. Arłukowicz
6. dr J. Neumann
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Propozycja planu na 3.07.2012

10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.40 - 12.20
12.20 – 13.05

13.15 - 14.00

14.00 - 14.45
14.45-15.30

15.40-16.25

PONADGIMNAZJALNA
Część A1: Tworzenie aplikacji w środowisku Visual Studio
dr T. Borzyszkowski, aud. 2
Część A2: Tworzenie aplikacji w środowisku Visual Studio
dr T. Borzyszkowski, aud. 2
Przerwa na aktywność ruchową
Część B1.1. Tworzenie aplikacji w środowisku Visual Studio,
ćwiczenia laboratoryjne
6 grup (29, 39, 51, 137, 210, 109)
Część B1.2. Tworzenie aplikacji w środowisku Visual Studio,
ćwiczenia laboratoryjne
6 grup (29, 39, 51, 137, 210, 109)
Obiad
Część B2.1. Tworzenie aplikacji w środowisku Visual Studio,
ćwiczenia laboratoryjne
6 grup (29, 39, 51, 137, 210, 109)
Część B2.2. Tworzenie aplikacji w środowisku Visual Studio,
ćwiczenia laboratoryjne
6 grup (29, 39, 51, 137, 210, 109)

Prowadzący ćwiczenia, części B:
1. dr T. Borzyszkowski
2. dr R. Fidytek
3. dr T. Puźniakowski
4. mgr K. Belau
5. mgr P. Jóźwiak
6. dr J. Neumann
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Propozycja planu na 4.07.2012

10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.40 - 12.20
12.20 – 13.05
13.15 - 14.00
14.00 - 14.45
14.45-15.30
15.40-16.25

PONADGIMNAZJALNA
Część A1. Protokoły /algorytmy równoległe
prof. A. Szepietowski, wykład, aud. 2
Część C1.1. Protokoły /algorytmy równoległe
warsztaty 6 grup (sale 1, 47, 52, 116, 227, 209)
PAP
Część A1 Inspiracje biologiczne w obliczeniach naukowych,
prof. dr hab. Sławomir Wierzchoń , wykład aud. 2
Część A2. Liczby Ramseya – wczoraj, dziś i jutro
dr T. Dzido, wykład aud. 2
Obiad
Część C2.1. Liczby Ramseya – wczoraj, dziś i jutro
warsztaty 6 grup (1, 47, 52, 116, 227, 209)
Część C2.2 Liczby Ramseya – wczoraj, dziś i jutro
warsztaty 6 grup (1, 47, 52, 116, 227, 209)

Prowadzący ćwiczenia:
część C1.1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dr H. Furmańczyk
mgr A. Nenca
mgr J. Dybizbański
prof. A. Szepietowski
dr P. Arłukowicz
dr T. Dzido

część C2.1 i C2.2:
1.
2.
3.
4.
5.

dr T. Dzido
mgr J. Dybizbański
mgr T. Puźniakowski
mgr A. Nenca
dr H. Furmańczyk
6. mgr G. Madejski
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ANKIETA EWALUACYJNA
Spotkania akademickie dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki
i informatyki
Data

……..…………………

Przedmiot

…….………………….

Poziom edukacyjny ………………………..
Pytanie 1.
Jak oceniasz organizację szkolenia (sale wykładowe, wyżywienie, przerwy na herbatę,
informacje o zajęciach)?
Proszę zastosować skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą
Bardzo źle

1

2

3

4

5

Bardzo dobrze

Uwagi dodatkowe:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Pytanie 2.
Jak oceniasz pracę opiekunów zajęć?
Proszę zastosować skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą
Bardzo źle

1

2

3

4

5

Bardzo dobrze

Uwagi dodatkowe:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Pytanie 3.
Jak oceniasz program i harmonogram zajęć?
Proszę zastosować skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą
Bardzo źle

1

2

3

4

5

Bardzo dobrze
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Uwagi dodatkowe:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Pytanie 4.
Jak oceniasz sposób prowadzenia zajęć oraz wiedzę i kompetencje prowadzących?
Proszę zastosować skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą
Bardzo źle

1

2

3

4

5

Bardzo dobrze

Uwagi dodatkowe:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Pytanie 5.
Czy masz jakieś uwagi dotyczące tematyki i organizacji bieżących zajęć?
TAK

NIE

Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź

Dziękujemy za udział w zajęciach i wypełnienie ankiety !
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