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Choszczno, 3 stycznia 2017 r. 

POWIAT CHOSZCZEŃSKI / 

Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie im. Noblistów Polskich 

ul. Polna 5  

73-200 Choszczno 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2164, ze zm.)  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany 

przedmiot zamówienia: 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

POWIAT CHOSZCZEŃSKI/ 

Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie im. Noblistów Polskich 

ul. Polna 5  

73-200 Choszczno 

 

2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 

 

1. Siedziba Zamawiającego 

2. Strona internetowa Zamawiającego: www.zs2choszczno.pl,  

3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 

Postępowania prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad 

konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień, zgodnie  

z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B,  

w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie 

szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Usługa odbywać się będzie w latach 2017-2019 r., przy czym:  

Rok 2017 : 

 I grupa – dla 6 uczestników - do 31 marca 2017 r. 

 II grupa – dla 6 uczestników - do 30 czerwca 2017 r. 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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 III grupa – dla 6 uczestników - do 31 grudnia 2017 r. 

 

Rok 2018 : 

       I grupa – dla 9 uczestników - do 31 marca 2018 r. 

 II grupa – dla 9 uczestników - do 30 czerwca 2018 r. 

 III grupa – dla 6 uczestników - do 31 grudnia 2018 r. 

 

Rok 2019 : 

       I grupa – dla 9 uczestników - do 31 marca 2019 r. 

 II grupa – dla 9 uczestników - do 30 czerwca 2019 r. 

  

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego 

przed rozpoczęciem realizacji usługi. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu usługi  

w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników projektu. 

 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie ,, Kursu prawo jazdy kat. B” dla 60 

uczestników w ramach grup szkoleniowych w danym roku (grupa x liczba osób). Jedna grupa  

w wymiarze 60 godzin (30 godz./grupa + 30 godz./osoba+ 1 godz. egzamin wewnętrzny) dla 

uczestników projektu. 

Rok 2017 : 

 I grupa – dla 6 uczestników - do 31 marca 2017 r. 

 II grupa – dla 6 uczestników - do 30 czerwca 2017 r. 

 III grupa – dla 6 uczestników - do 31 grudnia 2017 r. 

 

Rok 2018 : 

       I grupa – dla 9 uczestników - do 31 marca 2018 r. 

 II grupa – dla 9 uczestników - do 30 czerwca 2018 r. 

 III grupa – dla 6 uczestników - do 31 grudnia 2018 r. 

 

Rok 2019 : 

       I grupa – dla 9 uczestników - do 31 marca 2019 r. 

 II grupa – dla 9 uczestników - do 30 czerwca 2019 r. 

Zamówienia obejmuje:  

kurs prawa jazdy kategorii B dla 60 osób w wymiarze 30 godz. zajęć teoretycznych/grupę i 30 godz. 

zajęć praktycznych/osobę  + 1 godz. egzamin wewnętrzny,  
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w podziale na 3 lata: 2017 – 18 osób, 2018 – 24 osoby i w roku 2019 – 18 osób. Razem 60 osób. 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r. 

zgodnie z harmonogramem projektu. Przez jedną godzinę szkoleniową rozumie się: 45 minut – zajęcia 

teoretyczne i 60 minut zajęcia praktyczne. 

 

Zajęcia z teorii będą się odbywać w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie             

(ul. Polna 5, 73-200 Choszczno).  

Po stronie Zamawiającego jest pokrycie kosztów badań lekarskich uczestników projektu. 

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) ustalenia planu zajęć zgodnie z harmonogramem projektu; 

b) prowadzenia dziennika zajęć, list obecności; 

c) prowadzenia kart czasu pracy; 

d) realizacji  kursu prawa jazdy kategorii B zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą  

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), ustawą  

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 627 ze zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 

r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie 

egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, 

egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów 

stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 970);  

e) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 922 ze zm.); 

f) zapewnienia materiałów szkoleniowych (podręczniki lub skrypty zgodne z tematyką kursu, 

wydruki oraz pyty CD z materiałami ćwiczeniowymi, teczki, notesy, długopisy, ołówki, itp.), 

które przejdą w posiadanie uczestnika kursu; 

g) zapewnienia na zajęciach teoretycznych poczęstunku dla uczestników: woda lub sok, (min. 500 

ml/na osobę + drożdżówka), 

h) zapewnienie sprzętu niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego 

wymogi prawne w zakresie BHP i ppoż. 

i) zajęcia z pierwszej pomocy, 

j) informowania uczestników kursu, że jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

k) bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecności uczestnika kursu lub rezygnacji  

z uczestnictwa w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób; 

l) dokumentowania przeprowadzonych zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

m) cała dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia musi zawierać logo PO KL  

i UE (Zleceniodawca zobowiązany jest udostępnić wzór); 

n) ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia, nie przewidzianych w umowie,  
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o) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków każdego uczestnika; ubezpieczenie 

powinno obejmować uczestnictwo w zajęciach, drogę do miejsca zajęć oraz powrót do domu; 

kopię polisy ubezpieczeniowej należy przekazać Zleceniodawcy; 

p) zorganizowania i przeprowadzenia na koniec szkolenia egzaminu wewnętrznego; 

q) pokrycia kosztów pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego; 

r) pokrycia kosztów pierwszego dowozu na egzamin państwowy; 

s) przechowywania całości dokumentacji zwiazanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 2020 r.; 

t) dostarczenia wszystkich list obecności, dzienników zajęć, kart czasu pracy i innych dokumentów 

związanych z realizacją usługi, o które zwróci się Zleceniodawca do biura projektu mieszczącego 

się przy Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie ul. Polna 5, 73-200 Choszczno, niezwłocznie po 

zakończonych zajęciach. 

 

Ponadto zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne zorganizowane w dniach 

nauki szkolnej odbywały się w godzinach niekolidujących ze szkolnym planem lekcji. Daty i 

godziny realizacji zajęć praktycznych Wykonawca ustali indywidualnie z opiekunem kursu. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie 

podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za należyte wykonanie 

zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników. 

 

6. NAZWA I KODY OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ: 

KOD CPV:  

80411200-0 – usługi szkół nauki jazdy, 

80411100-9 usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają aktualne zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem) 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; tj. utwardzony plac manewrowy spełniający wymagania do prowadzenia zajęć 

praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz dysponują pojazdem do prowadzenia 

zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B spełniających wymogi bezpieczeństwa jazdy, 

przystosowanie do nauki, 

4)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, 

Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców nie spełniających warunków udziału 

w postępowaniu. 
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8. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Cena-80% 

2. Doświadczenie – 20% 

3. Cena-80% punktacji ( maksymalnie 80 punktów), obliczana według wzoru: 

                   Cena oferty najniższej      

Cena =    …………………………………………….        x 80%     

                    Cena oferty rozpatrywanej       

 

4. Doświadczenie  wykonawcy – 20% (maksymalnie 20 punktów) posiadanie doświadczenia 

w realizacji przedmiotu zamówienia weryfikowane będzie na podstawie przedstawionego 

przez Wykonawcę wykazu wraz z wymaganym wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

niniejszego zapytania w oparciu o następujące elementy: 

                                    Liczba osób, które ukończyły szkolenie oferty badanej     

Doświadczenie  =             …………………………….……………………………………….        x 20%     

                                     Liczba osób, które ukończyły szkolenie  oferty z największą liczbą       

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści.  

2. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

10. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły: 

Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie im. Noblistów Polskich,  

73- 200 Choszczno, ul. Polna 5  

koperta z dopiskiem 

Wykonawca 

Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą na 

lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia zawodowego. 

,, Nie otwierać przed dniem 11 stycznia 2017 r. ’’ 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 11 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 
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11. OSOBY DO KONTAKTÓW: 

Osoba upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest  

Pani Wiesława Gruszka – Opiekun Kursu: tel: 511 864 162, e-mail: wgruszka@onet.eu;  

mail szkoły: sekretariatch@vp.pl, telefon szkoły: 95 765 2539 

 

    12.  PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY: 

 

Zamawiający przewiduje następujące zmiany:  

a)  zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych, 

b) zmianę liczby uczestników  

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy: 

 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia,  

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 

nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego lub 

wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej,  

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób  

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

 

13. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 

sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 

to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 

zachowania formy pisemnej.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.  

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą 

(poświadczą nieprawdziwe informacje).  

5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

6. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty 

przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. 

mailto:wgruszka@onet.eu
mailto:wgruszka@onet.eu
mailto:sekretariatch@vp.pl
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projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali 

wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo 

ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.  

7. Ostateczny wybór oferentów, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu 

ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.  

8. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.  

9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.  

10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 

przysługują  

im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 

podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie 

podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.  

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

14. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów 

wymaganych od Oferenta.  

15. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie lub 

telefonicznie.   

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, 

jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia 

umowy  

w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.  

 

18. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 



 

 8 

Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 

innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym  

w szczególności: umożliwienie Instytucji Zarządzającej (Województwem Zachodniopomorskim) 

i innym upoważnionym przez Instytucję Zarządzającą  instytucjom wglądu do dokumentów 

związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.  

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 1,  

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2, 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3, 

4. Doświadczenie Wykonawcy wykaz wykonanych usług szkoleniowych – załącznik nr 4, 

5. Projekt umowy- załącznik nr 5, 

6. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, 

prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej 

wpisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


