Brusy, dnia 11.04.2019r
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z jego opłaceniem
Zamawiający

I.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach
ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy
tel: 52 398 3455 faks: 52 398 3455
NIP: 5551931949 REGON: 771627408
II.
Przedmiot zapytania ofertowego oraz termin realizacji:
1) przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat „B” oraz
ustalenie pierwszego terminu egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego) wraz
z jego opłaceniem dla uczniów Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach
(aktualnie uczęszczających do klasy drugiej),
2) liczba uczestników – 21 uczniów (2 grupy),
3) planowany termin – od podpisania umowy do 15.12.2019r.,
4) liczba godzin – 60/grupę w tym: 30 godz. teoretycznych (1 godzina = 45 minut) i 30 godz.
praktycznych (1 godzina = 60 minut).
Kurs o którym mowa wyżej, musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
o kierujących pojazdami (Dz.U.z 2011r.Nr 30 poz 151 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia 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.2012r. Nr.0 poz.995)
III.

Istotne warunki zamówienia

Zamawiający informuje, że osoby skierowane do odbycia kursu prawo jazdy kat. B nie posiadają
aktualnego badania lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak istnienia przeciwwskazań do odbycia
w/w kursu.
1) Wykonawca zobowiązany jest:
a) skierować kandydatów na badania do lekarza medycyny pracy (koszt badań ponosi
uczestnik),
b) zorganizować i przeprowadzić kurs (część teoretyczną i praktyczną),
c) przeprowadzić egzamin wewnętrzny sprawdzający stopień opanowania materiału,
d) wydać dokument zgodny z obowiązującymi przepisami uprawniający do przystąpienia do
egzaminu państwowego,
e) ustalić dla wszystkich uczestników pierwszy termin egzaminu państwowego wraz z jego
opłaceniem w ośrodku egzaminowania właściwym z punktu widzenia przeprowadzonych
zajęć praktycznych.
2) Wykonawca przedłoży odpowiednio:
a) właściwy dla danej formy płatności dokument, do którego dołączona zostanie imienna lista
osób, za które dokonano opłaty,
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b) miejsce realizacji kursu:
 zamawiający zaleca, aby zajęcia teoretyczne odbywały się (ze względów
organizacyjnych) w obrębie granic administracyjnych miasta Brusy
 zamawiający zaleca, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy samochodem odbywała się
na terenie powiatu chojnickiego. Początek i koniec jazdy w Brusach.
 zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy w ruchu miejskim
(16 godzin) odbywały się w miejscowości będącej siedzibą ośrodka egzaminacyjnego,
w którym Wykonawca ustalił i opłacił pierwszy egzamin państwowy dla wszystkich
21 uczestników kursu.
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.
3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki lokalowe, plac manewrowy i wyposażenie
dydaktyczne zgodne z 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 2012r. Nr.0
poz.995 z późn. zm.)
4) Wykonawca zobligowany jest udostępnić uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz
z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym
sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy teoretycznej. Ponadto, Wykonawca zapewni
każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na kurs
prawo jazdy kat. B wraz z płytą DVD/CD zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań
testowych wykorzystywanych podczas egzaminu państwowego.
5) Zajęcia będące przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone przez doświadczoną
i wykwalifikowaną kadrę spełniającą wymogi nałożone przepisami Rozporządzenia 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 2012 r. Nr.0 poz.995 z późn. zm.)
6) Wykonawca usługi wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt
z pracownikiem Zamawiającego, a także za organizację i terminową realizację szkolenia.
7) Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadził dokumentację zgodną z przepisami
Rozporządzenia 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 2012r. Nr.0 poz.995 z póź.zm.) Ponadto
wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia następującej dokumentacji związanej
z przebiegiem kursu:
a) karta przeprowadzonych zajęć części teoretycznej potwierdzony przez prowadzącego oraz
części praktycznej z oznaczeniem dat i liczby przeprowadzonych zajęć dla grupy kursowej
b) potwierdzenie odbioru zaświadczeń o uczestnictwie w kursie nauki jazdy kat. B oraz
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo
jazdy kat. B
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją kursu na prawo jazdy kat. B.
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9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie realizacji
zajęć praktycznych oraz teoretycznych (od chwili rozpoczęcia do zakończenia zajęć).

III. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa oraz Standardy RPO nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; tj. posiadają salę szkoleniową, utwardzony plac manewrowy spełniający wymagania
do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz dysponują
pojazdami do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B spełniających wymogi
bezpieczeństwa jazdy, przystosowane do nauki.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) przedstawią program i harmonogram szkolenia
Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców
dokumentów, o których mowa w pkt. III, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków
udziału.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Celem potwierdzenia spełnienia warunków, przez Wykonawców, o których mowa w pkt. III.
Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie o współczynniku zdawalności egzaminów praktycznych państwowych kat. B
z ostatniego okresu, który dostępny jest na stronie internetowej powiatu
3) Oświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji
4) Wykonawca do oferty składa kserokopie posiadanych kwalifikacji (data, podpis Wykonawcy oraz
poświadczenie za zgodność z oryginałem)
V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty::
1) Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej
pełną czytelność jej treści.
2) Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w pkt. IV
3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających
je Wykonawców.
4) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (adres: ZSP w Brusach, ul. Ogrodowa 2,
89-632 Brusy) do dnia 25.04.2019 do godz.12.00. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym
powyżej nie będą brane pod uwagę.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VI. Zapytanie o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela
nr tel: 523982454

Pan

Tomasz Kutela,
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VII. Kryteria wyboru ofert
Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w dniu 25.04.2019 o godzinie 12:00 w oparciu o następujące
kryteria:
Lp. Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium
1.
Cena
50 %
2.
Współczynnik zdawalności egzaminów praktycznych państwowych 50 %
z ostatniego okresu, który dostępny jest na stronie internetowej powiatu
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria
według następujących zasad:
Współczynnik zdawalności udostępniany jest w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej
powiatu i określany jest w procentach.
cena oferty najniższej
x 50 = Cena
cena oferty ocenianej
współczynnik zdawalności
oferty ocenianej
x 50 = Zdawalność
współczynnik zdawalności
oferty z największym
współczynnikiem zdawalności
Cena + Zdawalność= wynik oferty ocenianej
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w złotych
polskich, z wyodrębnieniem ceny brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie
z formularzem ofertowym.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie uwzględnienia wszystkich
okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają Wykonawcę.
Oferowana cena brutto nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.
Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą
punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.
Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze
najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych.
Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy
zlecenie.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN,
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Wynagrodzenie będzie
przekazywane na konto wybranego Wykonawcy po odliczeniu stosownych składek i podatków
wynikających z odrębnych przepisów.
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Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o współczynniku zdawalności

3. Oświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
.................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczący: Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B wraz z jego opłaceniem
zakończonym egzaminem państwowym, dla 22 uczniów Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego
w Brusach
(przedmiot zamówienia)
Ja, niżej podpisany:
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)
REGON ............................................................ NIP ...................................................................
nr telefonu .................................................................... nr faxu ...................................................
e-mail .......................................................................
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym za
cenę umowną:
- za całość przedmiotu zamówienia
........................................... zł netto, .................................... zł brutto
(słownie kwota brutto : .............................................................................................................................)
- za 1 uczestnika kursu
............................................. zł netto, ................................... zł brutto
(słownie kwota brutto : .............................................................................................................................)
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.

.....................................................................,
(miejscowość)

dn. .....................................................……………….
(data)

(podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

