
 
 

Załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Termin realizacji projektu 

Projekt realizowany w okresie od podpisania umowy do 30.09.2018. 

Opis przedmiotu zamówienia 
W ramach projektu pod nazwą „CYFROWA EDUKACJA w Strzelcach Wielkich” przewidziano 
realizację szkoleń dla nauczycieli, w tym: 
1. Szkolenie KOMPETENCJE CYFROWE 

Szkolenie skierowane do 10 nauczycieli, szkolenie realizowane w ramach 1 grupy, 
przewidziano realizację 40 godzin lekcyjnych (po 45 min. każda, nie licząc przerw). 
Zakres tematyczny szkolenia:  

• Gry interaktywne do nauki. Darmowe platformy edukacyjne umożliwiające tworzenie 
gier,  ćwiczeń interaktywnych, samosprawdzających się testów.  

• Model SAMR.  Tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem darmowych 
generatorów. Darmowe i płatne edukacyjne strony  internetowe. 

• Narzędzia Google w edukacji. Współpraca rady pedagogicznej w chmurze. 
• Narzędzia pełniące funkcje platformy e-learningowej i ich wykorzystanie w procesie 

samokształcenia i nauczania.  
• Edycja zdjęć i filmów. Tworzenie kolaży, plakatów, prostych animacji ze zdjęć, ciekawych 

pokazów slajdów, edytowanie filmów. 
• Blogodydaktyka i media społecznościowe dedykowane edukacji w codziennej pracy 

nauczycieli. 

Planowane efekty: nabycie przez nauczycieli umiejętności planowania, organizowania  
i prowadzenia lekcji z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, chmurowych oraz ich 
praktycznego wykorzystania w pracy z Uczniami. 

Metody pracy: wykład, prezentacja, praca indywidualna oraz w grupie. 

Sposób weryfikacji planowanych działań: test kompetencyjny, przygotowane materiały. 
Termin realizacji: w okresie od podpisania umowy do 30.09.2018 

2. Szkolenie PODSTAWY ŚRODOWISKA SCRATCH I JOOMLA 
Szkolenie skierowane do 2 nauczycieli, szkolenie realizowane w ramach 1 grupy, 
przewidziano realizację 20 godzin lekcyjnych (po 45 min. każda, nie licząc przerw). 

Zakres tematyczny:  
Scratch: 
• Analiza podstawy programowej zajęć komputerowych – możliwości i ograniczenia dla 

nauczyciela 
• Modyfikacja dostępnych programów nauczania pod kątem potrzeb i możliwości uczniów 
• Tworzenie programów, ilustracji, animacji, gier komputerowych. 
• Strategie rozwiązywania problemów programistycznych 
• Sposoby rozwiązywania problemów programistycznych 
• Prace badawcze na lekcjach zajęć komputerowych – jak uczyć twórczo i nieschematycznie 
Joomla: 
• Samodzielne zakładanie i prowadzenie stron internetowych 
• Wprowadzanie tekstów i wstawianie obrazów 



 
Planowane efekty: Poprawa umiejętności w zakresie metodyki nauczania programowania 
 i tworzenia stron www, poznanie nowych metod pracy, sposób oceniania. 
Metody pracy: dyskusje, wykład, praca z komputerem. 

Sposób weryfikacji planowanych działań: test kompetencyjny, przygotowane materiały, 
scenariusze zajęć  

Termin realizacji: w okresie od podpisania umowy do 30.09.2018 
3. Szkolenie GRAFIKA KOMPUTEROWA – GIMP I INKSCAPE  

Szkolenie skierowane do 2 nauczycieli, szkolenie realizowane w ramach 1 grupy, 
przewidziano realizację 20 godzin lekcyjnych (po 45 min. każda, nie licząc przerw). 
Zakres tematyczny: 

Gimp – podstawy: 
• Tworzenie i wykorzystanie grafiki komputerowej 
• Obróbka fotografii cyfrowej 
Inkscape: 
• Zasady pracy w programie 
• Tworzenie i modyfikacje obiektów wektorowych 
• Wykonywanie efektownych napisów 
• Tworzenie grafiki z efektami 3D 

Planowane efekty: Poprawa umiejętności w zakresie technik fotografii i graficznych, poznanie 
nowych metod pracy obróbki graficznej.  
Metody pracy: dyskusje, wykład, praca z komputerem. 

Sposób weryfikacji planowanych działań: test kompetencji, przygotowane materiały, 
scenariusze zajęć.  
Termin realizacji: w okresie od podpisania umowy do 30.09.2018 

4. Szkolenie NAUCZANIE W MATEMATYCE + TIK  
Szkolenie skierowane do 3 nauczycieli , szkolenie realizowane w ramach 1 grupy, 
przewidziano realizację 30 godzin lekcyjnych (po 45 min. każda, nie licząc przerw). 

Zakres tematyczny: 

• Analiza podstawy programowej matematyki – możliwości i ograniczenia dla 
nauczyciela 

• Modyfikacja dostępnych programów nauczania pod kątem potrzeb i możliwości 
uczniów 

• Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych 
• Sposoby rozwiązywania zadań otwartych 
• Prace badawcze na lekcjach matematyki – jak uczyć twórczo i nieschematycznie 
• Ocenianie kształtujące i orientujące na lekcjach matematyki 
• Stosowanie TIK na lekcjach matematyki 

Planowane efekty: Poprawa umiejętności w zakresie metodyki nauczania matematyki, 
poznanie nowych metod i form pracy, sposobów oceniana uczniów, umiejętności diagnozy 
 i ewaluacji umiejętności uczniów. 
Metody pracy: gry dydaktyczne, dyskusje, wykład, praca z komputerem. 

Sposób weryfikacji planowanych działań: test kompetencyjny, scenariusze zajęć 
Termin realizacji: w okresie od podpisania umowy do 30.09.2018 

5. Szkolenie EKSPERYMENT W NAUCZANIU  

Szkolenie skierowane do 10 nauczycieli, szkolenie realizowane w ramach 1 grupy, 
przewidziano realizację 20 godzin lekcyjnych (po 45 min. każda, nie licząc przerw). 

Zakres tematyczny: 

• Rola edukacji przyrodniczej w kształtowaniu umiejętności formułowania wniosków 
opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody 



 
• Określenie roli bezpośrednich obserwacji przyrodniczych w procesie kształcenia 
• Model kształcenia oparty na metodzie eksperymentu (metody, formy, techniki 

badawcze) 
• Prowadzenie i dokumentowanie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych zgodnych 

z podstawą programową oraz planowanie własnych zajęć terenowych 
• Rozwiązania, wpływające na efektywność procesu uczenia się 
• Poznanie i przeprowadzanie aktywizujących ćwiczeń i zadań przyrodniczych 

podczas zajęć terenowych 
Planowane efekty: Nauczyciel posiada umiejętności w opracowaniu karty pracy, 
doświadczenie przyrodnicze, lekcje modelowania, scenariuszy zajęć terenowych, zna 
przykłady międzyprzedmiotowych projektów edukacyjnych realizowanych w oparciu  
o metodę eksperymentu 
Metody pracy: wykład, pokaz, eksperyment, dyskusja moderowana, metoda laboratoryjna, 
gra dydaktyczna, burza mózgów. 
Sposób weryfikacji planowanych działań: wypracowane materiały, test kompetencyjny 

Termin realizacji: w okresie od podpisania umowy do 30.09.2018 
6. Szkolenie METODY AKTYWIZUJĄCE  

Szkolenie skierowane do 10 nauczycieli, szkolenie realizowane w ramach 1 grupy, 
przewidziano realizację 40 godzin lekcyjnych (po 45 min. każda, nie licząc przerw). 
Zakres tematyczny: 

• Trening interpersonalny  
• Kierowanie grupą i budowanie zespołu klasowego  
• Aktywizacja uczniów w procesie kształcenia  
• Techniki dramowe 
• Metoda projektu  
• Metoda symulacyjna 
• Mapa mentalna  
• Drzewka i metaplany 
• Narzędzia krytycznego myślenia 
• Problemowe metody pracy z grupą 
• Efektywne sposoby monitorowania pracy uczniów  

Planowane efekty: Ukształtowanie umiejętności stosowania w praktyce technik 
aktywizujących   
i wspieranie pracy ucznia, zasad pracy zespołu, sposobu monitorowania pracy uczniów  
( w tym tabele dobrze wykonanego zadania), wspieranie twórczości, kreatywności  
i innowacyjności. 

Metody pracy: drama, technika krytycznego myślenia, metaplan, mapa mentalna, drzewko 
decyzyjne, techniki grupy nominalnej, elementy coachingu. 
Sposób weryfikacji planowanych działań: rekomendacje/wnioski, test kompetencyjny 

Termin realizacji: w okresie od podpisania umowy do 30.09.2018 
7. Szkolenie PRACA Z UCZNIEM ZE SPE 

Szkolenie skierowane do 10 nauczycieli, szkolenie realizowane w ramach 1 grupy, 
przewidziano realizację 15 godzin lekcyjnych (po 45 min. każda, nie licząc przerw).  

Zakres tematyczny:  

• Formy i sposób indywidualizacji nauczania 
• Specyfika specjalnych potrzeb dzieci z I i II etapu edukacyjnego 
• Narzędzia wspomagające proces indywidualizacji nauczania oraz badające 

predyspozycje ucznia  



 
Planowane efekty: Posiada umiejętności w analizie diagnozy i zaleceń zawartych o opiniach  
i orzeczeniach, posiada wiedzę w zakresie terminologii stosowanych w opiniach PPP, zna 
formy i sposoby indywidualizacji nauczania, w tym dotyczące badań predyspozycji ucznia. 
Metody pracy: wykład, prezentacja, praca w grupach, casy study. 
Sposób weryfikacji planowanych działań: case study, dostosowanie wymagań do 
indywidualnych możliwości ucznia SPE, test kompetencyjny. 
Termin realizacji: w okresie od podpisania umowy do 30.09.2018 

Harmonogram realizacji szkoleń 

Ze względu na objęcie wsparciem dwóch niezależnych placówek harmonogram realizacji szkoleń 
będzie uzgadniany z wybranym Wykonawcą sukcesywnie w trakcie realizacji projektu, przy czym 
wszystkie szkolenia powinny zostać zrealizowane w okresie od podpisania umowy do 
30.09.2018. Harmonogram będzie przygotowywany przez Wykonawcę i musi zostać 
zaakceptowany przez Zamawiającego. W trakcie realizacji projektu zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany harmonogramu. 

Miejsce realizacji usługi 

Szkolenia będą realizowane w salach mieszczących się w Szkole Podstawowej w Strzelcach 
Wielkich. Sale szkoleniowe będą udostępnione nieodpłatnie. 

Materiały szkoleniowe 
Na potrzeby realizacji poszczególnych szkoleń Wykonawca będzie zobowiązany zagwarantować 
materiały szkoleniowe oraz materiały pomocnicze (np. testy, ankiety, case study, itp.) dla każdego 
nauczyciela biorącego udział w poszczególnych szkoleniach. 

Usługi dodatkowe 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji szkoleniowej projektu, 
czyli: dziennika zajęć, list obecności, odbioru materiałów szkoleniowych, ankiet, oraz 
innych dokumentów wynikających z zapytania.  

2. Na potwierdzenie osiągnięcia planowanych efektów szkoleń Wykonawca będzie 
zobowiązany do przeprowadzenia m.in. testów kompetencyjnych oraz innych 
wytworów opisanych w sposobie weryfikacji planowanych działań dla każdego z 
zaplanowanych szkoleń. Ostateczna lista wytworów zostanie ustalona z wybranym 
Wykonawcą. 

3. Na zakończenie realizacji poszczególnych szkoleń Wykonawca będzie zobowiązany do 
wydania każdemu uczestnikowi Zaświadczenia, które będą zawierały m.in. imię  
i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia, nazwę szkolenia, datę realizacji, datę 
wystawienia oraz ramowy program szkolenia wraz z liczbą godzin. 

4. Wszystkie wytwory przygotowane w trakcie realizowanego projektu muszą być zgodne 
z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki 
spójności na lata 2014 -2020.   

 

 
W imieniu Zamawiającego 

 

Wójt Gminy Strzelce Wielkie  

 

                                                                                                                                       Marek Jednak  

  



 
Załącznik nr 2 

 

Formularz oferty 

 

Nazwa Wykonawcy: 

Adres: 

Tel: 

Fax: 

E- mail: 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach 

projektu pn: „CYFROWA EDUKACJA w Strzelcach Wielkich” oferujemy realizację usługi 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp. Nazwa szkolenia Liczba grup Cena jedn.  
brutto  

Wartość usługi 
brutto 

1.  KOMPETENCJE CYFROWE 

  

   

2.  PODSTAWY ŚRODOWISKA 
SCRATCH I JOOMLA 

 

   

3.  GRAFIKA KOMPUTEROWA – GIMP I 
INKSCAPE  
 

   

4.  NAUCZANIE W MATEMATYCE + TIK  
 

   

5.  EKSPERYMENT W NAUCZANIU  
 

   

6.  METODY AKTYWIZUJĄCE  
 

   

7.  PRACA Z UCZNIEM ZE SPE 
 

   

 
Razem 

 

Wartość usługi brutto słownie: 
 

 

 

 

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

miejscowość, data    Podpis i pieczątka wykonawcy  



 
Załącznik nr 3 

 

Wykaz zrealizowanych usług 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę  
i doświadczenie w zakresie doskonalenia nauczycieli/dyrektorów szkół, tj. w ciągu ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie działania Wykonawcy, jeśli jest 
on krótszy niż trzy lata): 

 Wykonują lub wykonali 2 usługi szkoleniowe dla nauczycieli/dyrektorów szkół, których czas 
realizacji nie jest/był krótszy niż 5 miesięcy o łącznej wartości min. 80 000,00 zł, przy czym, 
jedna z usług skierowana jest/była do min. 20 osób; 

 Zrealizowali 4 szkolenia dla nauczycieli/dyrektorów szkół z co najmniej 4 tematów spośród 
7 wskazanych do realizacji w ramach zapytania ofertowego, przy czym liczba godzin szkolenia 
nie może być mniejsza niż wskazana w zapytaniu dla danego tematu. 

 
L.p

. 

Nazwa usługi 

szkoleniowej 

skierowanej do 

nauczycieli/dyrektoró

w szkół* 

Zamawiający 

(nazwa 

zamawiającego, 

adres) 

Okres 

realizacji 

(od dd-mm-

rrrr  

do dd-mm-

rrrr) 

Wartość 
usługi 

Liczba 
przeszkolo
nych osób 

1.       

2.       

L.p
. 

Nazwa szkolenia dla 

nauczycieli/dyrektoró

w szkół* 

Zamawiający 

(nazwa 

zamawiającego, 

adres) 

Data realizacji 

(dd-mm-rrrr) 

Liczba godzin 

 

1.      
2.      
3.      
4.      

*Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawidłową realizację usługi/szkolenia 

np. referencje, protokoły odbioru, oświadczenia. 

 

 

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

miejscowość, data                     Podpis i pieczątka wykonawcy       

 

  



 
Załącznik nr 4 

 

Wykaz kadry dydaktycznej 

 

Wykaz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami, które posiadają 
kwalifikacje zawodowe przedstawiane poniżej: 

 wykształcenie co najmniej wyższe,  

 co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla nauczycieli oraz  

 doświadczenie eksperta z ostatnich 3 lat w realizacji min. 5 szkoleń dla nauczycieli/ 

dyrektorów/ pracowników nadzoru pedagogicznego z tematu do realizacji którego 

ekspert został wyznaczony. 

UWAGA:  

 Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wskazania jednego eksperta do 

realizacji kilku tematów, ale w takiej sytuacji Wykonawca musi wykazać, że ekspert 

posiada wymagane doświadczenie w każdym z tematów oddzielnie.  

 Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca będzie musiał uzupełnić 

niniejszy załącznik  dla każdego tematu oraz dla każdego eksperta oddzielnie. W sytuacji 

wątpliwości Zamawiający może żądać potwierdzenia posiadanego doświadczenia przez 

eksperta poprzez okazanie referencji, protokołów odbioru a w uzasadnionych wypadkach 

oświadczenia samego eksperta. 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał łącznie nie mniej niż 4 ekspertów. 

 Dla szkoleń z PODSTAW ŚRODOWISKA SCRATCH I JOOMLA oraz GRAFIKA 

KOMPUTEROWA – GIMP I INSCAPE Zamawiający nie stawia warunku realizacji szkoleń 

dla określonej grupy odbiorców, czyli nauczycieli, dyrektorów, pracowników nadzoru 

pedagogicznego. Dopuszcza wskazanie usług również dla innych grup odbiorców np. 

uczniów, pracowników, osób dorosłych.  

Temat szkolenia  

Imię i nazwisko eksperta  

WARUNKI DOSTĘPU 

1.  Poziom wykształcenia 
Podać wykształcenie 
kierunkowe  

 

2.  Doświadczenie w 
realizacji szkoleń dla 
nauczycieli  
Podać liczbę lat 
doświadczenia w 
szkoleniach dla 
nauczycieli  

 

3.  Doświadczenie eksperta 
w realizacji 5 szkoleń dla 
nauczycieli/ dyrektorów/ 
pracowników nadzoru 
pedagogicznego 

L.p. Temat usługi Odbiorcy Termin 
realizacji 

1.   
 

  

2.     



 
odpowiadających 
tematyce szkolenia, do 
którego prowadzenia 
ekspert został zgłoszony. 
Należy wskazać temat 
usługi, podać odbiorcę 
usługi (nauczyciele, 
dyrektorzy szkół, 
pracownicy nadzoru 
pedagogicznego) oraz 
wskazać termin realizacji. 
W ramach szkoleń z 
PODSTAW ŚRODOWISKA 
SCRATCH I JOOMLA, oraz 
GRAFIKA KOMPUTEROWA 
– GIMP I INKSCAPE 
Zamawiający nie stawia 
warunku realizacji szkoleń 
dla grupy odbiorców 
określonej powyżej. 
Dopuszcza wskazanie 
usług również dla innych 
grup odbiorców np. 
uczniów, pracowników, 
osób dorosłych. 

 

3.   
 

  

4.   
 

  

5.   
 

  

DOŚWIADCZENIE EKSPERTA DODATKOWO PUNKTOWANE dla kryterium oceny ofert „Kadra” 
 

1.  Doświadczenie eksperta 
w realizacji szkoleń dla 
nauczycieli/ dyrektorów/ 
pracowników nadzoru 
pedagogicznego 
odpowiadających 
tematyce szkolenia, do 
którego prowadzenia 
ekspert został zgłoszony. 
Należy wskazać temat 
usługi, podać odbiorcę 
usługi (nauczyciele, 
dyrektorzy szkół, 
pracownicy nadzoru 
pedagogicznego) oraz 
wskazać termin realizacji.  
W ramach szkoleń z 
PODSTAWY ŚRODOWISKA 
SCRATCH I JOOMLA, oraz 
GRAFIKA KOMPUTEROWA 
– GIMP I INKSCAPE 
Zamawiający nie stawia 
warunku realizacji szkoleń 
dla grupy odbiorców 
określonej powyżej. 
Dopuszcza wskazanie 
usług również dla innych 
grup odbiorców np. 

L.p. Temat usługi Odbiorcy Termin 
realizacji 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     



 
uczniów, pracowników, 
osób dorosłych. 

2.  Własny rozwój zawodowy 
Podać ukończone formy 
doskonalenia zawodowego 
związanego z tematyką 
szkolenia (szkolenia, 
kursy, warsztaty, 
konferencje). Formy 
doskonalenia z ostatnich 3 
lat. 

L.p. Nazwa szkolenia, kursu, 
warsztatu, konferencji 

Organizator Data  
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Podać ukończone studia 
podyplomowe związane 
z tematem szkolenia 

 

 

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

miejscowość, data    Podpis i pieczątka wykonawcy       



 
Załącznik nr 5 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

Nazwa Wykonawcy  ………………………………………. 

Adres: …………………………………………….. 

 

Oświadczam/y, że jestem/nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

 i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności 

na:  

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

 w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, 
krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

 

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

miejscowość, data                                Podpis i pieczątka wykonawcy                                        

 

 

 

 

 

 

* skreślić niewłaściwe  



 
Załącznik nr 6 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych 

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

 

Nazwa Wykonawcy  ………………………….…… 

Adres …………………………..……………………….. 

 

Oświadczamy, że: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

3. Posiadamy zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1. W stosunku do firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości. 

2. Firma nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne 

i społeczne. 

3. Firma nie została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, data    Podpis i pieczątka wykonawcy       

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 7 

 

Wykaz aplikacji informatycznych 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują prawem do korzystania 

z aplikacji informatycznych, czyli: 

 aplikacji informatycznej pełniącej funkcję platformy e-learningowej 

 aplikacji informatycznej wspomagającej proces indywidualizacji nauczania oraz 
badającej predyspozycje ucznia. 

Prawo do korzystania z aplikacji musi obejmować także prawo do wykorzystywania ich  

w celach szkoleniowych.  
L.p. Nazwa aplikacji  Producent Podstawa dysponowania* 

1.     Wykonawcy przysługują autorskie 

prawa majątkowe do aplikacji, 

 Wykonawcy została udzielona licencja 

na aplikację wraz z prawem do 

wykorzystywania do celów 

szkoleniowych;  

 Wykonawca będzie polegał na 

potencjale technicznym innych 

podmiotów 

2.     Wykonawcy przysługują autorskie 

prawa majątkowe do aplikacji, 

 Wykonawcy została udzielona licencja 

na aplikację wraz z prawem do 

wykorzystywania do celów 

szkoleniowych;  

 Wykonawca będzie polegał na 

potencjale technicznym innych 

podmiotów 

 

 

 

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

miejscowość, data    Podpis i pieczątka wykonawcy       

 


