
Formularz zamówienia KWS

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
 Ostateczna wartość pakietu zostanie ustalona po etapie Diagnozy potrzeb i akceptacji Planu wspomagania. Zamawiający akceptując Plan   
      wspomagania potwierdza złożenie zamówienia na finalną ilość godzin Pakietu.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO (odbiorca)

Formularz ważny do 31.08.2018 r.

Kod Konsultanta/Trenera

Numer zamówienia

Rodzaj Pakietu Cena za 1 godzinę Liczba godzin Cena łączna 

Pakiet Podstawowy KWS 400 zł 13 5200,00 zł netto

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

Środki na zamówienie pochodzą ze środków unijnych   TAK        NIE  

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.



Ogólne warunki sprzedaży Pakietu podstawowego KWS
§ 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. ma-
zowieckiego pod nr. 106, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolim-
skich 96, 00-807 Warszawa, objętej formularzem zamówienia.

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

2.1.  KWS - Kompleksowe Wspomaganie Szkół - wskazane w Rozporzą-
dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w spra-
wie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015 poz. 1270) działania mające 
na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce proce-
sów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych 
na rozwój uczniów i wychowanków.

2.2.  Formy wsparcia – każda usługa szkoleniowa ORKE, w tym szkole-
nia zamknięte, warsztaty, konsultacje, wykłady i inne przedsięwzięcia  
o podobnym charakterze, organizowane lub współorganizowane 
przez ORKE, obejmujące w szczególności rejestrację Uczestników, 
przygotowanie materiałów szkoleniowych, przekaz treści merytorycz-
nych, wydanie zaświadczeń, realizowana w ramach Pakietu podstawo-
wego KWS albo na podstawie odrębnego zamówienia; 

2.3. Szkolenie zamknięte – szkolenie dla nie więcej niż 25 uczestników, 
dedykowane dla placówek oświatowych lub jednostek samorządu te-
rytorialnego, w którym zamawiającym jest szkoła w rozumieniu prze-
pisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jednostka 
samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, nie będą-
ca Konsumentem;

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

2.5.  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową;  

2.6.  Organ prowadzący – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warsza-
wa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068,  NIP 
5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 33.947.400 złotych (wpła-
cony w całości); 

2.7.  Zamawiający – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, niebędąca Konsumentem, w tym szkoła w rozumieniu 
przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

2.8.  Uczestnik – osoba biorąca udział w Formach wsparcia w ramach  
Pakietu KWS; 

2.9.  Pakiet KWS – działania w ramach KWS , tj. diagnoza, opracowanie 
Planu wspomagania szkoły, realizacja Form wsparcia, monitoring, 
opracowanie i przekazanie raportu podsumowującego KWS.

2.10. Zamówienie na Pakiet KWS – zamówienie złożone przez Zama-
wiającego na Pakiet Podstawowy KWS oraz dodatkowe godziny Form 
wsparcia, których ostateczna ilość zostanie określona w Planie wspo-
magania szkoły.

2.11. Plan wspomagania szkoły (PWS) – zaakceptowany przez Zama-
wiającego propozycja Form wsparcia, niezbędnych do przeprowadze-
nia w ramach KWS. PWS powstaje w ramach realizacji zamówionego 
pakietu KWS, po etapie diagnozy. Realizacja PWS wymaga akceptacji 
Zamawiającego. PWS zawiera wykaz Form wsparcia wraz z liczbą go-
dzin dla każdej z tych form. Koszt każdej godziny Formy wsparcia wy-
kraczającej poza Pakiet podstawowy KWS, zgodnej z ofertą katalogo-
wą ORKE, wynosi 400 zł netto. W przypadku wyboru w ramach godzin 
poza pakietem podstawowym KWS formy wsparcia na indywidualne 
zamówienie (szkolenia, warsztaty, wykłady), do wartości formy wspar-
cia doliczona zostanie dodatkowa opłata zgodna ze standardowym 
cennikiem ORKE. 

2.12. Potwierdzenie Zamówienia Pakietu KWS – proces akceptacji wa-
runków Zamówienia na Pakiet KWS opisany odpowiednio w § 2 i § 3 
niniejszych OWS. 

2.13. Pakiet podstawowy KWS – pakiet obejmujący 13h procesu KWS  
o wartości 5200 zł netto. W ramach Pakietu podstawowego KWS  
Zamawiającemu przysługuje jedna 3-godzinna Forma wsparcia.

2.14. Specjalista ds. wspomagania - pełni funkcje zewnętrznego konsul-
tanta / trenera, który wspiera szkołę i dyrektora na kolejnych etapach 
realizacji PWS.

2.15. OWS – niniejsze Ogólne warunki sprzedaży.
2.16. Siła wyższa – nieprzewidziane wydarzenie, wywołane przyczy-

ną zewnętrzną, uniemożliwiające należytą realizację Zamówienia.  
Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: stan klęski żywiołowej, pożar,  

powódź, strajki pracownicze, przerwy w dostawie energii elektrycznej. 

3.  Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się i ak-
ceptację niniejszych OWS.

§ 2 Zamówienie na Pakiet KWS 
1. Zamówienie na Pakiet KWS może być złożone wyłącznie u konsultanta 

edukacyjnego.
2.  Zamówienie na Pakiet KWS może zostać złożone przez osobę upoważ-

nioną do działania w imieniu Zamawiającego. 
3.  Ostateczna wartość Pakietu KWS obejmującego dodatkowe godziny 

Form wsparcia ustalona zostaje po etapie diagnozy pracy szkoły, za-
kończonej PWS. 

4.  Podpisanie PWS jest ostateczną formą akceptacji oferty ORKE w za-
kresie dodatkowych godzin Form wsparcia i jest wiążące dla Zamawia-
jącego i ORKE. PWS stanowi załącznik do podpisanego Zamówienia na 
Pakiet KWS, określając tym samym ostateczną wartość Pakietu KWS.

§ 3 Potwierdzenie Zamówienia na Pakiet KWS

1.  Zamówienie na Pakiet KWS otrzymane przez ORKE jest weryfikowane 
pod kątem jego poprawności i kompletności.

2.  ORKE potwierdza otrzymanie Zamówienia w terminie 3 dni od daty otrzy-
mania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu na Pakiet KWS. 

§ 4  Potwierdzenie PWS

1. Po etapie diagnozy pracy szkoły Zamawiający otrzymuje od Specjalisty 
ds. wspomagania Propozycję PWS (w formie pisemnej). Zamawiający 
wskazuje Formy wsparcia, które decyduje się zrealizować w ramach 
procesu KWS, wskazując minimum jedną 3-godzinną Formę wsparcia 
(wraz z proponowanymi przez Zamawiającego terminami realizacji 
Form wsparcia). Po podjęciu ustaleń, Zamawiający otrzymuje do pod-
pisania ostateczną wersję PWS. Podpisany przez Zamawiającego PWS 
jest przesyłany do ORKE w celu weryfikacji pod kątem jego poprawno-
ści i kompletności.

2.  ORKE potwierdza otrzymanie PWS w terminie 3 dni od daty otrzy-
mania zaakceptowanego PWS za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu  
na Pakiet KWS.

§ 5  Realizacja form wsparcia w ramach Pakietu KWS 

1.  ORKE w terminie do 5 dni przed proponowaną datą realizacji ustalo-
nej z Zamawiającym Formy wsparcia kontaktuje się z Zamawiającym 
celem doprecyzowania szczegółów organizacyjnych i potwierdzenia 
terminu i godziny formy wsparcia.

2.  W terminie 1 dnia roboczego od ustalenia terminu Formy wsparcia 
ORKE wysyła Zamawiającemu potwierdzenie warunków realizacji  
Formy wsparcia, w tym terminu realizacji formy wsparcia oraz  
dopuszczalnej maksymalnej ilości uczestników, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego 
w Zamówieniu na Pakiet KWS. 

3.  W przypadku wysłania na daną formę wsparcia przez Zamawia-
jącego większej liczby osób niż dopuszczalna, ORKE na wniosek 
trenera realizującego formę wsparcia, zastrzega sobie prawo do  
odmowy realizacji formy wsparcia. W przypadku odmowy realizacji 
formy wsparcia, Zamawiającemu zostanie odpisana od Pakietu liczba  
godzin odpowiadająca zamówionej formie wsparcia. W przypadku 
zgody trenera na realizację formy wsparcia dla większej liczby osób, 
Zamawiającemu zostanie odpisana od Pakietu KWS liczba godzin 
odpowiadająca dwóm formom wsparcia, których dotyczy temat. 
 
§ 6  Informacje dodatkowe

1. Pakiet KWS realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej.

2.  W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia na Pakiet KWS, 
lub zadłużenia Zamawiającego wobec organu prowadzącego ORKE, 
ORKE ma prawo odmowy realizacji Zamówienia na Pakiet KWS, o czym 
informuje Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania 
Zamówienia. 

3.  Wszystkie elementy KWS ujęte w ramach Pakietu KWS będą realizo-
wane w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania Zamówienia na Pakiet 
KWS.



4.  Pierwszy etap Pakietu KWS (Diagnoza pracy szkoły) powinien zostać 
zrealizowany w ciągu 2 miesięcy od daty potwierdzenia otrzymania 
przez ORKE Zamówienia na Pakiet KWS. 

4.1.  Zamawiający zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w procesie 
diagnozy i ustalania ze specjalistą ds. wspomagania terminów kolej-
nych etapów diagnozy w okresie czasu wskazanym w pkt 4.

4.2.  Poprawność doboru form wsparcia weryfikowana będzie na bieżąco 
w postaci monitoringu procesu KWS prowadzonego przez specjalistę 
ds. wspomagania.

4.3. W razie konieczności modyfikacji ilości i rodzaju form wsparcia  
w trakcie procesu wdrażania KWS (co wykaże monitoring), każdora-
zowo modyfikacja PWS wymaga akceptacji obu stron oraz ponownej 
weryfikacji wartości Zamówienia na Pakiet KWS.

4.4. W przypadku realizacji w ramach Form wsparcia działań innych niż 
szkolenia (np. konsultacje, praca zespołów przedmiotowych bez 
trenera) w procesie KWS nie ma konieczności prowadzenia do nich  
dodatkowych godzin monitoringu ponad 1 godzinę monitoringu ujętą 
w Pakiecie podstawowym KWS.

§ 7 Płatność

1.  Płatność za Pakiet KWS jest  dokonywana w ratach na poniższych  
zasadach:

     a. I rata:  
    kwota 2.800 zł netto (stanowiąca iloczyn 7h realizacji KWS x 400 zł), 

płatna po wykonaniu diagnozy na podstawie wystawionej faktury VAT, 
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 b. II rata: 
 kwota 2.400 zł netto (stanowiąca iloczyn 6h realizacji KWS x 400zł), 

płatna po realizacji Formy wsparcia przysługującej Zamawiającemu  
w ramach Pakietu podstawowego KWS, monitoringu i wykonaniu pod-
sumowania w ramach KWS na podstawie wystawionej faktury VAT,  
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 c. kolejne raty: 
 kwota stanowiąca iloczyn liczby godzin dodatkowych Form wsparcia 

zrealizowanych na rzecz Zamawiającego, liczby godzin monitoringu 
oraz kwoty 400 zł netto, płatne na podstawie wystawionej faktury VAT, 
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

      W przypadku Form wsparcia na indywidualne zamówienie wykraczają-
cych poza Pakiet podstawowy KWS uwzględniania będzie dodatkowa 
opłata wskazana w § 1 pkt 2.11.

2.  Zamawiający jest zobowiązany do terminowej płatności.
3. W przypadku, jeśli Formy wsparcia wskazane w zaakceptowanym 

przez Zamawiającego PWS nie zostaną zrealizowane w ciągu 10 mie-
sięcy od daty akceptacji PWS, ORKE ma prawo wystawić Zamawiają-
cemu FV na łączną wartość Pakietu KWS, pomniejszoną o opłaconą 
uprzednio płatność opisaną w § 7 pkt 1a.

§ 8 Szkolenie

1. Formy wsparcia realizowane są w miejscu i w terminie wskazanym  
w zaakceptowanym PWS. 

2.  Każdy Uczestnik form wsparcia zrealizowanych w ramach PWS otrzy-
muje zaświadczenie udziału w danej formie wsparcia.

§ 9 Rezygnacje

1.  Zamawiający ma prawo do rezygnacji z Zamówienia na Pakiet KWS 
wyłącznie po realizacji procesu diagnozy, otrzymaniu PWS oraz reali-
zacji jednej 3-godzinnej formy wsparcia. 

2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z pozostałych Form 
wsparcia po realizacji pierwszej Formy wsparcia (realizowanej w ra-
mach Pakietu podstawowego KWS), w terminie do 14 dni przed datą 
realizacji kolejnej Formy wsparcia ustalonej w zaakceptowanym przez 
Zamawiającego PWS, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary 
umownej w wysokości 30% wartości pozostałych Form wsparcia obję-
tych rezygnacją. 

3.  W przypadku rezygnacji z pozostałych Form wsparcia po realizacji 
pierwszej formy wsparcia (realizowanej w ramach Pakietu podsta-
wowego KWS), w terminie krótszym niż 14 dni przed datą realizacji 
kolejnej Formy wsparcia ustalonej w zaakceptowanym przez Zama-
wiającego PWS, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umow-
nej w wysokości 50% wartości pozostałych Form wsparcia objętych 
rezygnacją.

4.  Zamawiający informuje ORKE o rezygnacji z Zamówienia za pośredni-
ctwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@orke.pl lub w formie 
pisemnej na adres ORKE.

§ 10 Siła wyższa

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

§ 11 Prawa autorskie 

1. Materiały przekazane Uczestnikom w trakcie realizacji KWS są przed-
miotem praw autorskich organu prowadzącego ORKE, firm współpra-
cujących oraz innych podmiotów.

2. Uczestnik ma prawo korzystania z materiałów wyłącznie w ramach 
dozwolonego użytku. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z 
otrzymanych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szcze-
gólności nie może korzystać z materiałów w celach komercyjnych.

§ 12 Dane osobowe

1.  Administratorem danych osobowych podanych przy składaniu Zamó-
wienia na Pakiet KWS 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, działa-
jących 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  
z 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.

§ 13 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, ta-
kie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecz-
nymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli posta-
nowienia niniejszych OWS zostaną ostatecznie uznane za niezgodne  
z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone 
z niniejszych OWS, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal 
w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian wszelkie takie posta-
nowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną 
zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedla-
jącym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolo-
nym na mocy odpowiednich przepisów prawa. 

3.  Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron lub opóźnienie w wyko-
naniu jakiegokolwiek prawa lub środka wynikającego z realizacji Za-
mówienia nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw, a jedno-
razowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek wynikającego z tych 
dokumentów prawa nie uniemożliwia innego lub przyszłego ich wy-
konywania ani wykonywania jakichkolwiek innych praw wynikających  
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 złożenia 
Zamówienia. Zmiana formularza lub OWS nie ma wpływu na Zamó-
wienia złożone przed wejściem zmian w życie.

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

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia  

przez konsultanta edukacyjnego w imieniu ORKE

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

Data, czytelny podpis Zamawiającego


