INSTYTUT BADAŃ KOMPETENCJI
58-300 Wałbrzych, ul. Moniuszki 66 I
tel. 74 84 690 77, fax. 74 84 22 808

UMOWA – ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ
1. Informacja o szkole
Nazwa szkoły
Ulica
Kod pocztowy, miejscowość

–

Województwo
NIP
Numer telefonu, e-mail
REGON
Kod szkoły w poprzednich badaniach
2. Zamawiam materiały zgodnie z zestawieniem na odwrotnej stronie.
Proszę zaznaczyć na kogo ma być wystawiona faktura.
Fakturę proszę wystawić na zamawiającego.
Fakturę proszę wystawić na:
NIP:
3. Zamawiający zleca a Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu przyjmuje wykonanie badań kompetencji objętych zamówieniem, o którym mowa
w punkcie 2.
4. Strony zgodnie postanawiają, że:
1) Instytut Badań Kompetencji prześle materiały wraz z fakturą, zgodnie z zamówieniem;
2) Zamawiający ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w badaniach; w takim przypadku jest zobowiązany powiadomić Instytut o swojej rezygnacji listem
poleconym;
3) w wypadku rezygnacji z uczestnictwa w badaniach, zgodnie z zasadą określoną w punkcie 4. 2 w terminie:
a) do czterech tygodni przed planowanym terminem przeprowadzenia badań Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej 50%
wartości zamówienia, o którym mowa w punkcie 2,
b) do dwóch tygodni przed planowanym terminem przeprowadzenia badań Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej 100%
wartości Zamówienia, o którym mowa w punkcie 2,
4) ceny jednostkowe testów dotyczą zamówień powyżej 10 uczniów, dla każdego zamawianego poziomu; przy zamówieniu mniejszej ilości testów opłata wynosi jak
za 10 testów.
5) za ujawnienie lub użycie testów kompetencji wcześniej niż w terminie wskazanym przez Instytut Badań Kompetencji odpowiada dyrektor szkoły (placówki);
odpowiedzialność obejmuje narażenie Instytutu Badań Kompetencji na straty ﬁnansowe, wynikające z ujawnienia testów przed terminem.
5. Oświadczenie Zamawiającego:
1) upoważniam Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu do wyliczenia wynagrodzenia na podstawie złożonego zamówienia, zgodnie z dyspozycją punktu 2
przy uwzględnieniu zapisu punktu 4. 2, 4.3, 4.4.
6. Forma płatności (proszę zaznaczyć krzyżykiem):
przelew
pobranie
1) zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za materiały (zgodnie z wybraną formą płatności) oraz koszty przesyłki.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
8. Ustalenia telefoniczne pomiędzy pracownikami szkoły a pracownikami Instytutu mają charakter umowy ustnej i są wiążące.

.....................................................
miejscowość – data

......................................................................
podpis i pieczątka Instytutu Badań Kompetencji

.....................................................
podpis i pieczątka Zamawiającego

ZAMÓWIENIE
wykonania badań w roku szkolnym 2017/2018

GIMNAZJUM
SESJA JESIENNA
Lp.

Termin badania

Poziom nauczania

Testy

Cena brutto na 1 ucznia
wersja papierowa

Cena brutto na 1 ucznia
wersja elektroniczna

Liczba
oddziałów

Łączna
liczba uczniów

1.

26. 09. 2017

klasa II GIM *

komplet testów
(język polski, historia i WoS,
matematyka, przedmioty przyrodnicze)

9,90 zł

9,40 zł

_______

_______

2.

26. 09. 2017

klasa III GIM *

komplet testów
(język polski, historia i WoS,
matematyka, przedmioty przyrodnicze)

9,90 zł

9,40 zł

_______

_______

3.

26.09.2017

klasa III GIM *

j.angielski – poziom podst.

5,60 zł

5,10 zł

_______

_______

4.

26.09.2017

klasa III GIM *

j.angielski – poziom rozszerzony

9,20 zł

8,70 zł

_______

_______

Cena brutto na 1 ucznia
wersja papierowa
7,50 zł

Cena brutto na 1 ucznia
wersja elektroniczna
7,00 zł

Liczba
oddziałów
_______

Łączna
liczba uczniów
_______

* testy z maja 2017

SESJA ZIMOWA
Lp.

Termin badania

Poziom nauczania

Testy

1.

09. 01. 2018

klasa II GIM *

komplet testów
(język polski, historia i WoS,
matematyka, przedmioty przyrodnicze)

2.

09. 01. 2018

klasa III GIM *

komplet testów – próbny egzamin
gimnazjalny

8,50 zł

8,00 zł

_______

_______

3.

09. 01. 2018

klasa III GIM *

j.angielski – poziom podst.

3,50 zł

3,00 zł

_______

_______

4.

09. 01. 2017

klasa III GIM *

j.angielski – poziom rozszerzony

7,50 zł

7,00 zł

_______

_______

* testy z banku testów

SESJA WIOSENNA
Lp.

Termin badania

Poziom nauczania

Testy

Cena brutto na 1 ucznia
wersja papierowa

Cena brutto na 1 ucznia
wersja elektroniczna

Liczba
oddziałów

Łączna
liczba uczniów

1.

w terminie egz. klasy III

klasa II GIM

komplet testów
(język polski, historia i WoS,
matematyka,
przedmioty przyrodnicze)

9,90 zł

9,40 zł

_______

_______

2.

w terminie egz. klasy III

klasa II GIM*

j.angielski – poziom podst.

3,50 zł

3,00 zł

_______

_______

3.

w terminie egz. klasy III

klasa II GIM*

j.angielski – poziom rozszerzony

7,50 zł

7,00 zł

_______

_______

* testy ze stycznia 2018 – klasa III GIM

Wersja papierowa lub elektroniczna dotyczy tylko informacji zwrotnej.
WYBIERAM INFORMACJĘ ZWROTNĄ W WERSJI:

papierowej (takiej, jak dotychczas była wysyłana),

elektronicznej.

UWAGA!
W przypadku zamówienia informacji zwrotnej w obu formach (papierowej oraz elektronicznej) cena brutto wzrasta o 1 zł na jednego ucznia od ceny wersji papierowej.

ZAMÓWIENIE
wykonania badań w roku szkolnym 2017/2018
SZKOŁA PODSTAWOWA
SESJA JESIENNA
Lp.

Termin badania

Poziom nauczania

Testy

Cena brutto na 1 ucznia
wersja papierowa

Cena brutto na 1 ucznia
wersja elektroniczna

1.

26. 09. 2017

klasa 1 *

ponadprzedmiotowy

9,90 zł

9,40 zł

2.

26. 09. 2017

klasa 2 *

ponadprzedmiotowy

9,90 zł

9,40 zł

3.

26. 09. 2017

klasa 3 *

ponadprzedmiotowy

9,90 zł

9,40 zł

4.

26. 09. 2017

klasa 4 *

ponadprzedmiotowy

9,90 zł

9,40 zł

5.

26. 09. 2017

klasa 4 *

język angielski

3,50 zł

3,00 zł

6.

26. 09. 2017

klasa 5 *

komplet testów
(język polski, matematyka)

9,40 zł

8,90 zł

7.

26. 09. 2017

klasa 6 *

komplet testów
(język polski, matematyka)

9,40 zł

8,90 zł

8.

26. 09. 2017

klasa 6 *

język angielski

4,60 zł

4,10 zł

9.

26. 09. 2017

klasa 6 *

predyspozycje językowe

3,00 zł

2,50 zł

10.

26. 09. 2017

klasa 7 *

komplet testów
(język polski, matematyka)

9,40 zł

8,90 zł

11.

26. 09. 2017

klasa 7 *

język angielski

4,60 zł

4,10 zł

12.

26. 09. 2017

klasa 7 *

predyspozycje językowe

3,00 zł

2,50 zł

Liczba
oddziałów

Łączna
liczba uczniów

SESJA ZIMOWA
1.

09. 01. 2018

klasa 4**

komplet testów
(język polski, matematyka)

7,50 zł

7,00 zł

2.

09. 01. 2018

klasa 5**

komplet testów
(język polski, matematyka)

7,50 zł

7,00 zł

3.

09. 01. 2018

klasa 5**

język angielski

3,50 zł

3,00 zł

4.

09. 01. 2018

klasa 6**

komplet testów
(język polski, matematyka)

7,50 zł

7,00 zł

5.

09. 01. 2018

klasa 6**

język angielski

3,50 zł

3,00 zł

SESJA WIOSENNA
1.

09. 05. 2018

klasa 0

ponadprzedmiotowy

9,90 zł

9,40 zł

2.

09. 05. 2018

klasa 1

ponadprzedmiotowy

9,90 zł

9,40 zł

3.

09. 05. 2018

klasa 2

ponadprzedmiotowy

9,90 zł

9,40 zł

4.

09. 05. 2018

klasa 3

ponadprzedmiotowy

9,90 zł

9,40 zł

5.

09. 05. 2018

klasa 3

język angielski

3,50 zł

3,00 zł

6.

09. 05. 2018

klasa 4

komplet testów
(język polski, matematyka)

9,40 zł

8,90 zł

7.

09. 05. 2018

klasa 5

komplet testów
(język polski, matematyka)

9,40 zł

8,90 zł

8.

09. 05. 2018

klasa 6

komplet testów
(język polski, matematyka)

9,40 zł

8,90 zł

9.

09. 05. 2018

klasa 6

język angielski

4,60 zł

4,10 zł

10.

09. 05. 2018

klasa 7

komplet testów
(język polski, matematyka)

9,40 zł

8,90 zł

11.

09. 05. 2018

klasa 7

język angielski

4,60 zł

4,10 zł

* testy z maja 2017

** testy z banku testów

Wersja papierowa lub elektroniczna dotyczy tylko informacji zwrotnej.
WYBIERAM INFORMACJĘ ZWROTNĄ W WERSJI:

papierowej (takiej, jak dotychczas była wysyłana),

elektronicznej.

UWAGA!
W przypadku zamówienia informacji zwrotnej w obu formach (papierowej oraz elektronicznej) cena brutto wzrasta o 1 zł na jednego ucznia od ceny wersji papierowej.

