
Formularz zamówienia na Proces Rozwoju Kompetencji Kluczowych 

Imię i nazwisko / Nazwa Zamawiającego  ................................................................................................................................................................................................................

NIP ..............................................  Ulica ...............................................................................  Miejscowość ...............................................................................................................

Kod pocztowy ....................................................  Poczta ...........................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko Zamawiającego/dyrektora szkoły ................................................................................................................................................................................................

Telefon ......................................... Adres e-mail Zamawiającego ...........................................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zamawiającego (jeśli inna, niż Zamawiający/dyrektor szkoły)

Imię i nazwisko ......…….................................................................................. adres e-mail ……................................................................ telefon ………........................................

 Wyrażam zgodę na wysłanie faktury drogą elektroniczną na adres wskazany w danych Zamawiającego/inny adres e-mail:   

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

  Zapoznałem się z Ogólnymi warunkami sprzedaży i je akceptuję. 

  Zaznaczenie obowiązkowe

DANE ZAMAWIAJĄCEGO (odbiorca)

Formularz ważny do 30.09.2018 r.

Kod Konsultanta/Trenera

Numer zamówienia

Rodzaj Pakietu Liczba godzin Cena łączna

Proces Rozwoju Kompetencji Kluczowych 9 1440,00 zł netto

Data  ……………………….........…...........................................…..                             Pieczęć i czytelny podpis Zamawiającego  .............................................……….............................…….........…… 
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Środki na zamówienie pochodzą z funduszy publicznych  TAK        NIE  

  Realizacja Procesu Rozwoju Kompetencji Kluczowych po 01.09.2018r 

DANE DO FAKTURY (nabywca)

 Imię Nazwisko / Nazwa Nabywcy / Nazwa Zamawiającego  ................................................................................................................................................................................

NIP ..............................................  Ulica ...............................................................................  Miejscowość ...............................................................................................................

Kod pocztowy ....................................................  Poczta ...........................................................................................................................................................................................

Administratorem danych osobowych jest organ prowadzący ORKE, tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96 (WSiP). Podane  
w formularzu dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z realizacją zamówienia, informowaniem  
o produktach i usługach oraz archiwizowaniem. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne 
dla realizacji zamówienia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od organu prowadzącego ORKE, na podany przeze mnie numer telefonu / adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną, 
w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących:

 SMS-em     e-mailem     drogą telefoniczną (kontakt z konsultantem)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o produktach i usługach pozostałych podmiotów Grupy Wydawniczej WSiP     
        oraz podmiotów współpracujących z organem prowadzącym ORKE, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym.

ZGODY MARKETINGOWE NA pOTRZEbY ORGANU pROWADZĄCEGO 



Ogólne warunki sprzedaży Procesu Rozwoju Kompetencji Kluczowych
§ 1 postanowienia ogólne 

1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do oferty 
Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE), wpisanego do 
ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli woj. 
mazowieckiego pod nr. 106, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozo-
limskich 96, 00-807 Warszawa, objętej formularzem zamówienia.

2.  Na potrzeby niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży użyte  
w niniejszym dokumencie pojęcia pisane wielką literą oznaczają: 

2.1.  Kompleksowe Wspomaganie Szkół (KWS) - wskazane w Rozpo-
rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.  
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015 poz. 1270) działania 
mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placów-
ce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierun-
kowanych na rozwój uczniów i wychowanków.

2.2.  Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
z (Dz.U nr 16, poz. 93 ze zm.); 

2.3.  Organ prowadzący – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96,  
00-807 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy 33.947.400zł (wpła-
cony w całości); 

2.4.  Zamawiający – szkoła podstawowa w rozumieniu przepisów Usta-
wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonująca Zamó-
wienia; 

2.5.  proces Rozwoju Kompetencji Kluczowych (proces Rozwoju KK) 
– działania w ramach KWS, obejmujące diagnozę, opracowanie Planu 
wspomagania szkoły, monitoring, opracowanie i przekazanie rapor-
tu podsumowującego Proces Rozwoju KK, trwające 9h dydaktycz-
nych.

2.6.  Zamówienie – zamówienie na Proces Rozwoju KK złożone przez 
Zamawiającego za pośrednictwem formularza udostępnionego 
przez ORKE. 

2.7. plan wspomagania szkoły (pWS) – zaakceptowane przez Zama-
wiającego cele rozwojowe i propozycje działań wspomagających 
(form wsparcia) nauczycieli i dyrekcję w pracy w wybranym obszarze. 
PWS powstaje w ramach realizacji zamówionego Procesu Rozwoju 
KK, po etapie diagnozy. 

2.8. Sprawozdanie z realizacji planu wspomagania - podsumowanie 
przebiegu Procesu Rozwoju KK wraz ze wskazówkami dla Zamawia-
jącego do dalszej pracy.

2.9.  potwierdzenie Zamówienia procesu Rozwoju KK – proces akcep-
tacji warunków Zamówienia na Proces Rozwoju KK, opisany odpo-
wiednio w § 2 i § 3 niniejszych OWS. 

2.10. Trener Wspomagania – osoba pełniąca funkcje zewnętrznego kon-
sultanta, która koordynuje działania Procesu Rozwoju KK na etapie 
diagnostycznym, zadaniowym i realizacyjnym.

2.11. OWS – niniejsze Ogólne warunki sprzedaży .
2.12. Siła wyższa – nieprzewidziane wydarzenie, wywołane przyczy-

ną zewnętrzną, uniemożliwiające należytą realizację Zamówienia.  
Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: stan klęski żywiołowej, po-
żar, powódź, strajki pracownicze, przerwy w dostawie energii elek-
trycznej. 

2.13.  Kompetencje kluczowe – kompetencje, które wspierają roz-
wój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo  
i możliwość znalezienia zatrudnienia. Proces Rozwoju KK obejmuje 
w szczególności:

• rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów,
• wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania-

-uczenia się,
• rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach ob-

cych,
• nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody 

aktywizujące uczniów,
• wychowanie i kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności  

i pracy zespołowej) uczniów.
3.  Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się  

i akceptację niniejszych OWS.

§ 2. Zamówienie na proces Rozwoju KK 

1. Zamówienie na Proces Rozwoju KK może być złożone wyłącznie  
u konsultanta edukacyjnego.

2.  Zamówienie na Proces Rozwoju KK może zostać złożone przez  
dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 3. potwierdzenie Zamówienia na proces Rozwoju KK 

1. Zamówienie na Proces Rozwoju KK otrzymane przez ORKE jest  
weryfikowane pod kątem jego poprawności i kompletności.

2.  ORKE potwierdza otrzymanie Zamówienia w terminie 3 dni od daty 
otrzymania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu na 
Proces Rozwoju KK.

3.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją braku moż-
liwości wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn in-
nych niż przewidziane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawne.

§ 4. Diagnoza potrzeb placówki 

1. Pierwszy etap Procesu Rozwoju KK (Diagnoza potrzeb placówki) 
powinien zostać zrealizowany w ciągu 2 miesięcy od daty potwier-
dzenia otrzymania przez ORKE Zamówienia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w pro-
cesie diagnozy i ustalania z Trenerem Wspomagania terminów ko-
lejnych etapów diagnozy w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.
Po etapie diagnozy pracy szkoły Zamawiający otrzymuje od Trene-
ra Wspomagania PWS (w formie pisemnej). PWS zawiera cele roz-
wojowe m.in. w zakresie Kompetencji kluczowych oraz propozycje 
działań wspomagających (form wsparcia) nauczycieli i dyrekcję  
w pracy w wybranym obszarze.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania co najmniej jedne-
go z zaproponowanych działań wspomagających, o których mowa 
w ust. 2 powyżej, w terminie 5 miesięcy od daty akceptacji PWS.

4. Pisemna akceptacja PWS przez Zamawiającego stanowi podstawę 
realizacji działań wspomagających (form wsparcia), które podle-
gają monitoringowi przez Trenera Wspomagania i których efekty 
przełożą się na rekomendacje dla Zamawiającego ujęte w Sprawo-
zdaniu z realizacji planu wspomagania.

§ 5. Monitoring i podsumowanie procesu Rozwoju KK  

1. Realizacja form wsparcia weryfikowana będzie na bieżąco poprzez 
monitoring Procesu Rozwoju KK prowadzony przez Trenera Wspo-
magania. 

 W przypadku realizacji działań wspomagających (form wsparcia) 
przez inną instytucję szkoleniową niż ORKE, Zamawiający otrzy-
muje od Trenera Wspomagania zestaw dokumentów w formie  
odpowiadających standardom ORKE koniecznych do wypełnienia 
po realizacji form wsparcia przez instytucję szkoleniową. Zamawia-
jący zobowiązany jest do odebrania dokumentów od firmy szkole-
niowej i przekazania Trenerowi Wspomagania, który na ich bazie 
opracowuje monitoring form wsparcia.

2. Na podstawie przeprowadzonego monitoringu Procesu Rozwoju 
KK Trener Wspomagania dostarcza Zamawiającemu Sprawozdanie  
z realizacji planu wspomagania. 

3. Po zakończeniu Procesu Rozwoju KK Zamawiający zobowiązuje się 
przekazać Trenerowi Wspomagania podpisane przez dyrektora 
szkoły potwierdzenie zrealizowania kompleksowego wspomagania.

§ 6. Informacje dodatkowe  

1.  Pakiet Rozwoju KK realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej. 

2.  W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia na Proces 
Rozwoju KK, lub zadłużenia Zamawiającego wobec organu prowa-
dzącego ORKE, ORKE ma prawo odmowy przyjęcia i/lub realizacji 
Zamówienia, o czym informuje Zamawiającego w terminie 7 dni 
roboczych od otrzymania Zamówienia. 



3.  Wszystkie elementy Procesu Rozwoju KK będą realizowane w ciągu 
minimum 7 miesięcy od daty podpisania Zamówienia, pod warun-
kiem zakończenia Procesu Rozwoju KK w roku szkolnym: I-VII.2018 
lub IX.2018-V.2019.

§ 7. płatność  

1.  Płatność za Proces Rozwoju KK jest dokonywana w ratach na poniż-
szych zasadach:

a) I rata: 65% wartości Procesu Rozwoju KK, czyli równowartość pełnej 
diagnozy. Płatność następuje po przekazaniu Zamawiającemu  zaak-
ceptowaniu przez placówkę Planu wspomagania szkołyPWS, o którym 
mowa w § 4 ust. 2, na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 
30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

b)  II rata: 35% wartości Procesu Rozwoju KK, czyli równowartość moni-
toringu oraz podsumowania Procesu Rozwoju KK. Płatność następuje 
na podstawie wystawionej faktury VAT po opracowaniu Sprawozdania 
z realizacji planu wspomagania, w terminie 30 dni od daty wystawie-
nia faktury VAT.

2.  Zamawiający jest zobowiązany do terminowej płatności.

3. W przypadku, jeśli formy wsparcia wskazane w zaakceptowanym 
przez Zamawiającego PWS nie zostaną zrealizowane w ciągu 5 mie-
sięcy od daty akceptacji PWS, ORKE ma prawo wystawić Zamawiające-
mu fakturę VAT na łączną wartość Pakietu Rozwoju KK, pomniejszoną  
o opłaconą uprzednio płatność wskazaną w § 7 ust. 1 lit. a).

§ 8. Siła wyższa  

     ORKE nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub nienależytą 
realizację Zamówienia spowodowaną działaniem Siły wyższej.

§ 9. prawa autorskie  

1.  Materiały przekazane Zamawiającemu w trakcie realizacji Pakietu  
Proces Rozwoju KK są przedmiotem praw autorskich organu prowa-
dzącego ORKE, firm współpracujących oraz innych podmiotów.

2.  Zamawiający ma prawo korzystania z materiałów wyłącznie w ramach 
dozwolonego użytku. Zamawiający nie jest uprawniony do korzysta-
nia z otrzymanych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku,  
w szczególności nie może korzystać z materiałów w celach komercyj-
nych.

3.  Wszelkie dokumenty wypracowane w trakcie realizacji Pakietu Proces 
Rozwoju KK, w tym w szczególności raporty i sprawozdania objęte są 
prawami autorskimi Organu prowadzącego.

§ 10. Dane osobowe  

1.  Administratorem danych osobowych podanych przy składaniu Zamó-
wienia na Pakiet Proces Rozwoju KK jest organ prowadzący ORKE. 

2.  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych w celu obsługi Zamówienia, 
informowania o produktach i usługach organu prowadzącego ORKE 
oraz w celach archiwalnych. 

3.  W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe podane 
podczas składania Zamówienia mogą zostać wykorzystane w celu 
informowania o produktach i usługach Grupy Wydawniczej WSiP 
oraz podmiotów współpracujących z organem prowadzącym ORKE, 
działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Powyższa zgoda 
może być cofnięta przez Zamawiającego w dowolnym momencie. 

4.  Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swo-
ich danych oraz ich poprawiania. 

5.  Organ prowadzący ORKE gwarantuje zastosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeń-
stwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających 
dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie  
wz naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, 
ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

6.  Organ prowadzący ORKE jest zobowiązany do ujawniania informacji 
o Zamawiającym osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie 
jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane in-
nym podmiotom również w celu dochodzenia praw lub do podjęcia 
działań w stosunku do potencjalnie nielegalnej działalności.

§ 11. postanowienia końcowe  

1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS zostaną uzna-
ne za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd lub  
w wyniku przyszłych działań legislacyjnych lub administracyjnych,  
takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią niesku-
tecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli 
postanowienia niniejszych OWS zostaną ostatecznie uznane za nie-
zgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się  
za wyłączone z niniejszych OWS, lecz wszystkie pozostałe postanowie-
nia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian wszelkie 
takie postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskutecz-
ne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, od-
zwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakre-
sie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa. 

3.  Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron lub opóźnienie w wy-
konaniu jakiegokolwiek prawa lub środka wynikającego z realizacji 
Zamówienia nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw, a jed-
norazowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek wynikającego  
z tych dokumentów prawa nie uniemożliwia innego lub przyszłego ich 
wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych praw wynikają-
cych z realizacji Zamówienia lub związanych z nim dokumentów lub 
z mocy prawa. 

4.  Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Zamówienia złożo-
nego przez Zamawiającego, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby organ prowadzący ORKE. 

5.  ORKE ma prawo do zmiany OWS oraz formularza Zamówienia.  
Dla Zamówienia obowiązuje formularz oraz OWS ważny w dniu zło-
żenia Zamówienia. Zmiana formularza lub OWS nie ma wpływu  
na Zamówienia złożone przed wejściem zmian w życie.

Ogólne warunki sprzedaży Procesu Rozwoju Kompetencji Kluczowych

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

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia  

przez konsultanta edukacyjnego w imieniu ORKE

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

Data, czytelny podpis Zamawiającego


