Poddębice, dn. 25.03.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia usługi szkoleniowej w zakresie:
Kurs prawa jazdy kat. B
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Poddębicach
działający w imieniu
Powiatu Poddębickiego
ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej
w zakresie: Kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi oraz ustaleniem
i opłaceniem egzaminu dla max. 11 uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Poddębicach w ramach projektu “Staże drogą do sukcesu” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zamawiający zastrzega, że minimalna liczba uczniów uczestniczących w kursie to 3 osoby.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień: CPV 80411200-0– Usługi szkół jazdy
Cel zamówienia:
Celem kursu będzie organizacja kursu prawa jazdy kategorii B. wraz z badaniami lekarskimi, po
którym uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego.
Nowe kompetencje zawodowe zwiększą możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy na polskim
i europejskim rynku pracy.

Przedmiotem zamówienia jest:
1.

2.

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: Kurs prawa jazdy kat. B
dla max. 11 (minimum 3) uczniów wraz z egzaminem i badaniami lekarskimi. Program i zakres
godzin wynika z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i obejmuje cześć teoretyczną i część
praktyczną.
Część teoretyczna:
− Cykl szkolenia będzie obejmował co najmniej 30 godzin zajęć. Jedna godzina=45 minut.
Forma szkolenia bezpośrednia w siedzibie Zamawiającego lub w formie webinaru w czasie
rzeczywistym – jeżeli nie będzie możliwa forma bezpośrednia.
− Zakres tematyczny szkolenia musi być zgodny z aktualnie obowiązującymi właściwymi
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przepisami prawa w zakresie kursu prawa jazdy kat. B.
− Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów
dydaktycznych oraz przekazania uczestnikom szkolenia kompletu materiałów szkoleniowych
odnoszących się do przedmiotowego szkolenia.
− Wykonawca jest zobowiązany do realizacji szkolenia w reżimie sanitarnym obowiązującym w
czasie realizacji przedmiotu zamówienia w tym szczególnie: układ przestrzenny, regularne
wietrzenie sali, dezynfekcja.
Część praktyczna:
− Szkolenie ma obejmować 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika, przeprowadzonych
w specjalnie do tego przystosowanych pojazdach.
− Nauka jazdy może się rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.
− Część praktyczna przeprowadzana zostanie na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz
w ruchu poza obszarem zabudowanym. Instruktorzy stopniowo wprowadzą kolejne elementy
jazdy zgodnie z poziomem zaawansowania i rozwoju umiejętności kursanta. Instruktor
prowadzący zajęcia praktyczne nie może szkolić jednocześnie więcej niż jedną osobę.
− Wykonawca zapewni niezbędny/e pojazd/y wymagany/e do należytego wykonania niniejszego
zamówienia oraz plac manewrowy do przeprowadzenia zajęć praktycznych.
− zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne organizowane w dniach nauki
szkolnej odbywały się w godzinach nie kolidujących z zajęciami szkolnymi uczestników kursu.
Grupa docelowa:
To uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, w ilości max. 11
(min. 3 osoby) uczniów/nic klas II-III, kształcących się w zawodzie technik logistyk. Całość grupy
docelowej stanowią osoby uczące się (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie woj.
łódzkiego
Wykonawca zobowiązany jest do:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość kursu, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi, opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Zapewnienia kursantom przeprowadzenie badań lekarskich kandydatów na kierowców kat. B.
Badania należy przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku
stwierdzenia przeciwskazań lekarskich do uczestnictwa w kursie, Wykonawca przeprowadzi
badania lekarskie dla kolejnej osoby, wskazanej przez Zamawiającego.
3. Wykonawca musi zapewnić kursantom ubezpieczenie NNW w czasie odbywania kursu.
4. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez wykładowców i instruktorów,
posiadających niezbędne kwalifikacje, zasób wiedzy oraz doświadczenie zawodowe,
zapewniające należytą realizację zamówienia.
5. Zapewnienia materiałów szkoleniowych (podręcznik dla kandydatów na kierowców wraz z płytą
DVD/CD zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań testowych wykorzystywane
podczas egzaminu państwowego) dla wszystkich uczestników szkolenia, które zostaną
przekazane za pokwitowaniem odbioru.
6. Dokumentowania przeprowadzonych zajęć oraz frekwencji uczestników.
7. Szkolenie musi się zakończyć egzaminem wewnętrznym i wydaniem dokumentu
umożliwiającego przystąpienie do egzaminu państwowego
8. Ustalenia egzaminów końcowych dla wszystkich uczestników kursu.
9. Wydania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń.
10. Prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych.
1.
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11. Przekazania po zakończeniu kursu:
- faktury/ rachunku za wykonaną usługę,
- imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs,
- kopii wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu,
- kopii indywidualnych kart przebiegu kursu,
- oryginał oświadczeń uczniów potwierdzający odbiór materiałów szkoleniowych,
- potwierdzoną imienną listę osób objętych badaniami lekarskimi,
- innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu.
Planowany termin i harmonogram realizacji zamówienia: kwiecień – grudzień 2021 w grupach - sukcesywnie w miarę uzyskiwania określonego wieku przez uczniów.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość kursu, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
IV.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY
W przypadku zaistnienia szczególnych sytuacji - w celu właściwego zrealizowania przedmiotu
zamówienia, zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie w drodze
aneksu. Zakres zmian może dotyczyć:
1. harmonogramu realizacji umowy,
2. wydłużenia lub przesunięcia terminu odbywania kursu z przyczyn uwzględniających sytuację
epidemiczną oraz ze względu na potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
1. Uprawnienia – wykonawca powinien posiadać zarejestrowaną szkołę lub działalność
gospodarczą uprawniającą do prowadzenia kursów i szkoleń z zakresu prawa jazdy kat.B.
2. Doświadczenie – jedno z kryteriów oceny ofert - posiada minimum 3 letnie doświadczenie
w zakresie prowadzenia: kursów prawa jazdy kat. B i przeprowadził w tym czasie (w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) co najmniej 10 kursów (dla minimum
jednej osoby) z tego zakresu. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca
zobowiązany jest wypełnić tabelę stanowiącą Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
3. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym
niezbędnym do wykonania zamówienia.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wykonawca powinien posiadać niezbędne
kwalifikacje do prowadzenia kursu lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje.
5. Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Złożył wypełnione oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych
stanowiące Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
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VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1) Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz
spełniające wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
1. Cena – waga kryterium 80% (maksymalnie 80 punktów), obliczana według wzoru:

Punkty w
kryterium
cena =

Cena oferty najniższej
______________________
x 80
Cena oferty rozpatrywanej

2. Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego szkolenia – waga
kryterium 20% (maksymalnie 20 punktów)
Kryterium Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego szkolenia
zostanie obliczone na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu usług, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania w oparciu o następujące elementy:
- przeprowadzenie mniej niż 10 kursów z zakresu określonego w zapytaniu (dla minimum jednej
osoby) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) – oferta odrzucona,
- przeprowadzenie 10-20 kursów z zakresu określonego w zapytaniu – (dla minimum jednej osoby)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) - 10,00 pkt,
- przeprowadzenie 21 i więcej z zakresu określonego w zapytaniu (dla minimum jednej osoby) w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) – 20,00 pkt,
3. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą sumę
punktów (sumę punktów cena + doświadczenie).
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
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5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie wezwany do podpisania umowy, której
wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Wykonawca składający ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią załączonego wzoru
umowy i nie wnosi do jej treści żadnych uwag.
7. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VIII.
ODRZUCENIE OFERTY
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
1) Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
2) Złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w
niniejszym postępowaniu;
3) Przedstawi nieprawdziwe informacje;
4) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu nie wykazując wykonania co najmniej 10
kursów (dla minimum jednej osoby) zorganizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3
lat (przed upływem terminu składania ofert).
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu
zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty
wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od średniej
arytmetycznej wszystkich złożonych ofert (chyba, że wykonawca złoży wyjaśnienia odnośnie
zaoferowanej ceny).

IX.

X.

WADIUM
Zamawiający nie wymaga od oferenta wniesienia wadium.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY
1. Wykonawca ma obowiązek wypełnienia Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do
niniejszego zapytania wraz z załącznikami.
2. W ofercie należy podać: cenę brutto za przeszkolenie 1 ucznia oraz dla całej grupy max.11
osób. Oferta powinna obejmować całościowe przeszkolenie uczestników: badania lekarskie,
zajęcia, materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika, egzamin zewnętrzny.
3. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej.
4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie
strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez
Wykonawcę.
5. Formularz ofertowy należy wypełnić na załączonym druku i dostarczyć w wersji papierowej
drogą pocztową, kurierską lub osobiście w terminie do dnia 09.04.2021 r. do godziny
10.00 na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice
z dopiskiem „Kurs prawa jazdy kat. B ”
6. Lista dokumentów jakie Wykonawca jest zobligowany złożyć :
1) Formularz ofertowy;
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - Załącznik nr 1;
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 2;
4) Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia – załącznik nr 3
7. Otwarcie ofert dnia 09.04.2021 godz. 10.15.
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XI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koszty przygotowania oferty oraz koszty jej dostarczenia ponosi Wykonawca.
2. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty
przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww.
projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali
wykluczeni z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone. Na wypadek takiej sytuacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
3. Brak odpowiedzi Zamawiającego na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, którego oferta zdobyła
największa liczbę punktów.
6. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym.
Osoba do kontaktu: Bożena Kołodziejek - kontakt: projektzsp_efs@wp.pl, kolodziejekbozena@op.pl
tel. 693 704 488.
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