Cieszyn, dn. 29.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2018/PDPU

Zamawiający:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner

realizujące projekt: „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych
w Jastrzębiu-Zdroju”
zaprasza do złożenia oferty na:

zakup usługi kursu prawa jazdy kat. B (64 szt.)
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Treść zapytania ofertowego
Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności prowadzone jest w celu wyłonienia wykonawcy
usługi prawa jazdy dla uczniów szkół branżowych i techników w Jastrzębiu-Zdroju w ramach
projektu Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w JastrzębiuZdroju, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
Zamawiający:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, 43-400 Cieszyn
ul. Zamkowa 3a/1, NIP: 548-22-51-541, KRS 0000152941, REGON 072321060
Partner projektu:
Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 JastrzębieZdrój
Przedmiot zamówienia:
Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów i uczennic szkół branżowych
i techników w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu: Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom
uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju. Liczba kursów: 64 w okresie do 31.12.2019 r.
CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy, 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego.
Celem kursu jest przygotowanie uczestników/uczestniczek projektu do zdania egzaminu
wewnętrznego i państwowego na prawo jazdy kat. B - i uzyskania uprawnień do kierowania
pojazdami osobowymi.
Wymagania:
Oferent powinien przedstawić wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
kierowców.
Liczba godzin kursu to 60 h dla każdego kursanta (w tym 30 godzin zajęć teoretycznych
oraz 30 godzin zajęć praktycznych.
Kurs powinien obejmować zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, realizowane według planu
nauczania, zgodnego z wymogami obowiązującego prawa polskiego, dotyczącego przygotowania
kandydatów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B.
Realizacja zajęć teoretycznych powinna odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
świąt, natomiast zajęć praktycznych od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt. Szczegółowy
harmonogram realizacji kursu będzie ustalany na bieżąco w trakcie realizacji umowy,
z wyprzedzeniem pozwalającym na właściwe wykonanie umowy oraz dostosowany
do harmonogramu realizacji pozostałych zadań projektu, w których uczestnicy będą brali udział,
w sposób umożliwiający uczestnikom/uczestniczkom udział we wszystkich zadaniach
projektowych. O terminie rozpoczęcia kursów dla poszczególnych uczestników, Zamawiający
powiadomi z wyprzedzeniem pozwalającym na właściwe wykonanie umowy.
Jakość i zakres oferowanego programu Kursu prawa jazdy kat. B powinny być zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów
prawa jazdy danej kategorii.
W trakcie zajęć teoretycznych każdy z uczestników/uczestniczek musi mieć możliwość pracy przy
komputerze – możliwość wypełniania testów. W trakcie zajęć praktycznych każdy
z uczestników/uczestniczek musi mieć możliwość samodzielnej jazdy i wykonywania manewrów
odpowiednim pojazdem samochodowym w wymiarze min. 30 godzin.
Po zakończeniu kursu Wykonawca zorganizuje uczestnikom/uczestniczkom egzamin wewnętrzny,
potwierdzający nabyte umiejętności. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania
uczestnikom/uczestniczkom jednego egzaminu zewnętrznego (teoretycznego i praktycznego)
na prawo jazdy kat. B (egzaminów nie wlicza się do godzin kursów). Wykonawca dopełni wszelkich
formalności związanych ze zgłoszeniem do egzaminu zewnętrznego. Przedmiotowe zamówienie
nie obejmuje kosztów samego egzaminu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie
zgłoszenia uczestników/uczestniczek do egzaminu zewnętrznego.
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Wykonawca wystawi uczestnikom/uczestniczkom odpowiednie dokumenty stwierdzające
ukończenie kursu, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa polskiego. Wykonawca wystawi
uczestnikom/uczestniczkom certyfikat stwierdzający ukończenie kursu, który zawierać będzie
informację o współfinansowaniu kursu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, opatrzonego odpowiednimi logotypami, których wzory dostarczy Zamawiający.
6. Miejsce realizacji kursów:
 Zajęcia teoretyczne koniecznie powinny odbywać się w Jastrzębiu-Zdroju,
7. Zajęcia praktyczne koniecznie powinny odbywać się na terenie woj. śląskiego, przy czym miejsce
rozpoczęcia każdorazowych zajęć praktycznych oraz miejsce zakończenia każdorazowych zajęć
praktycznych musi znajdować się na terenie Jastrzębia-Zdroju (chyba, że ustalone zostanie inne
miejsce, ale wymaga to ustalenia z uczestnikiem kursu oraz Zamawiającym).
8. Zadania wykonawcy:
 Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kat. B, zgodnie z powyższym opisem
przedmiotu zamówienia;
 Stała i bieżąca współpraca z Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta
Partner w zakresie dotyczącym realizacji umowy, w szczególności ustalania informacji
i spełnienia warunków niezbędnych do sprawnej realizacji umowy;
 Prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzanych zajęć;
 Potwierdzania przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych na listach obecności,
z podpisem uczestników kursu.
9. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
10. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzania części zamówienia podwykonawcom. W takim
wypadku podwykonawcy muszą spełniać takie same warunki jak wykonawca i zamawiający
każdorazowo musi być o tym poinformowany.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
12. Termin związania ofertą: 30 dni
13. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) – według wzoru
w załączniku nr 2.
 Udokumentowanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
kierowców (skan wpisu).
 Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę wymagań w zakresie posiadania wiedzy
i doświadczenia do wykonywania działalności czy czynności z zakresie przedmiotu zamówienia,
jeżeli przepisy obowiązującego prawa polskiego nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w tym zakresie,
 Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego. Potencjał techniczny: wykonawca zapewni
salę wykładową spełniającą odpowiednie warunki lokalowe oraz warunki pracy zgodnie z
przepisami BHP w trakcie trwania kursu, dostosowaną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i
pod tym kątem odpowiednio wyposażoną oraz z dostępem do WC (toaleta musi być łatwo
dostępna, wyposażona w środki czystości oraz posprzątana). Sala szkoleniowa powinna być
przestronna, z dostępem do światła naturalnego, dostosowana do kierunku kursu oraz
wyposażona w pomoce szkoleniowe. Wyposażenie sali: rzutnik i ekran - 1 komplet, flipchart
lub tablica - 1 sztuka, stanowiska komputerowe dla każdego z uczestników/uczestniczek
wyposażone w odpowiedni program komputerowy do prawidłowej realizacji programu kursu.
Do przeprowadzenia zajęć praktycznych wykonawca zapewni pojazdy samochodowe
przystosowane do nauki jazdy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego,
w sprawności oraz stanie technicznym umożliwiającym właściwą realizację umowy.
14. Kryteria wyboru oferty: cena - 100%.
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Kryterium formalne oceny: spełnienie warunków opisanych wyżej, w warunkach udziału
w postępowaniu oraz opisie przedmiotu zamówienia.
 Kryterium merytoryczne oceny: najniższa cena.
15. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego:
 pocztą elektroniczną na adres e-mail: roman@deltapartner.org.pl.
Oferty należy złożyć do dnia 06.11.2018 r.
16. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
17. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
18. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert.
19. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe
lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej
w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
20. OCENA OFERT
nr
1
2

kryterium
formalne
merytoryczne - cena

waga
spełnia/nie spełnia
100 %

21. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie kryteria formalne oraz
wykaże się najniższą ceną za wykonanie umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
22. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawia w „formularzu oferty”
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty powinna być podana w PLN
cyfrowo i słownie w kwocie brutto i netto.
23. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po upływie terminu
składania ofert.
24. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.
25. Po dokonaniu oceny Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza
ze zleceniem realizacji zamówienia.
26. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu części przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od
dnia złożenia rachunku (faktury) wraz z kompletem dokumentów wskazanych w niniejszym
zapytaniu, niezbędnych do dokonania rozliczenia wykonania umowy, pod warunkiem posiadania
środków na realizację projektu.
27. Dodatkowych informacji udziela Roman Gruszczyk. Zapytania można kierować na adres
roman@deltapartner.org.pl, telefon: 663 301 761.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2/2018/PDPU
FORMULARZ OFERTOWY
Jastrzębie-Zdrój, data: ………………….
Nazwa, adres firmy, dane kontaktowe (pieczęć)
…………………………………………………………………….
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:
Kurs prawa jazdy kat. B (liczba kursów 64)
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:
Nazwa usługi

Kwota netto

VAT

Kwota brutto

Kurs prawa jazdy kat. B (64 szt)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Jestem/jesteśmy uprawniony/uprawnieni do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji finansowej
i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Posiadam/y uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu prac
i czynności.
3. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajduję/emy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie
wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
7. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający
z tytułu realizacji zamówienia.
9. Oświadczamy, że nie zalegamy z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Urzędu Skarbowego.
Załączam skan wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

…………………………………………………………………..
Data

……………………………………………………….
Podpis
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 2/2018/PDPU

………………………………………………….
Dane Wykonawcy/Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)
Dotyczy: Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Przewaga dzięki praktycznym
umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT: Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zakup usługi kursu prawa jazdy kat. B”.
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………….
reprezentujący/a: ……………………………………………………………………………...
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj.
 Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner ul. Zamkowa 3a/1, 43400 Cieszyn oraz
 Miastem Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………….……, dnia ……………………………..
Miejscowość
………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy)
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