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Zamawiający: 

MROZEK MACIEJ „EKSPERT” 

ul. Józefa Twardzickiego 60 

86-796 Bydgoszcz 

NIP 554-187-55-86, REGON 092950052 

Reprezentowany przez: Maciej Mrozek - Właściciel 

 

Osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego: Maciej Mrozek - właściciel 

tel. 501 670 814 

e-mail: mamrozek@wp.pl 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/KIEROWCA/2016 

W związku z realizacją projektu „KIEROWCA  zawodem przyszłości dla osób biernych zawodowo w 

województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby 

młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 

Projektodawca – MROZEK MACIEJ „EKSPERT” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie  

kursów z zakresu prawa jazdy kat C i D dla 48 uczestników/czek projektu zamieszkujące (w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, posiadające niskie kwalifikacje 

tj. wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (maksymalnie poziom ISCED 3), należące do grupy 

NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracujące (bierne zawodowo), nie kształcące się 

(tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolące się (tj. nie 

uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), które nie 

brały udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 

4 tygodni. 

Projekt „KIEROWCA  zawodem przyszłości dla osób biernych zawodowo w województwie kujawsko-

pomorskim” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.01.02.02-04-0174/15-

00 zawartej pomiędzy MROZEK MACIEJ „EKSPERT” a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. 

Okres realizacji projektu: 02.05.2016 – 30.06.2016 

 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (z dnia 10 kwietnia 2015 r.).  
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Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych. 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych (CPV): 80411200-0 - usługi szkół nauki jazdy. 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów z zakresu: 

a. prawa jazdy kat. C dla 2 grup x 12 osób, 

b. prawa jazdy kat. D dla 2 grup x 12 osób. 

 

Liczba godzin kursu powinna obejmować: 

a. kurs na prawo jazdy kat. C – 50 godzin, w tym: 

- 20 godz. zajęć teoretycznych - grupowych, 

- 30 godz. zajęć praktycznych na osobę - indywidualnych. 

b. kurs na prawo jazdy kat. D – 80 godzin, w tym: 

- 60 godz. zajęć teoretycznych - grupowych, 

- 20 godz. zajęć praktycznych na osobę - indywidualnych. 

Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin kursu. Kurs powinien zakończyć się 

egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej oraz z części praktycznej. 

Kurs na prawo jazdy kat. C jak i kurs na prawo jazdy kat. D należy przeprowadzić zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie 

szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców 

(Dz.U. 2016 poz. 280). 

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu na 

prawo jazdy kat. C oraz prawo jazdy kat. D, przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego. 

Data rozpoczęcia i zakończenia kursu zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie harmonogramu. 

 

Zamówienie będzie realizowane w terminie od czerwca 2016 (lub od dnia podpisania umowy) do 

30.04.2017 roku. 

Wymagane miejsce prowadzenia szkolenia: na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

III. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji zamówienia/Istotne warunki realizacji zamówienia 

4. Sala wykładowa, w której będą odbywały się zajęcia teoretyczne powinna spełniać wymogi BHP oraz 

posiadać zaplecze sanitarne (dostęp do WC, umywalki, sali lub kącika do spożycia posiłków). 

Pomieszczenia, w których będą realizowane zajęcia winny być bezwzględnie dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych oraz do prowadzenia grupy minimum 12 osobowej z odpowiednim 

oświetleniem, wentylacją i akustyką. Każdy uczestnik kursu powinien mieć indywidualny dostęp do 

urządzeń i sprzętu (m.in. krzesło, stolik) wykorzystywanego przez okres uczestnictwa w kursie. 

6. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest przygotować i zapewnić każdemu uczestnikowi 

materiały szkoleniowe. 



 
 

„Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 

 

 
                 

7. Dokładny termin kursu zostanie podany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu harmonogram zajęć z programem. 

8. Wykonawca powinien prowadzić zajęcia w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg uzgodnionego 

harmonogramu. Wykonawca nie wprowadza żadnych zmian w harmonogramie bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

9. Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne w trakcie kursu prawo jazdy kat. C i D nie może szkolić 

jednocześnie więcej niż jednej osoby. 

10. Po przeprowadzonym kursie prawo jazdy kat. C lub kat. D, Wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić egzamin wewnętrzny, zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego na 

prawo jazdy. Jeżeli osoba nie zda za pierwszym razem egzaminu wewnętrznego, egzamin taki jest 

powtarzany. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego każdy uczestnik powinien otrzymać zaświadczenie 

o ukończeniu kursu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 

poz. 280) oraz wskazaniami Zamawiającego. W szczególności Wykonawca prowadzi dostarczone przez 

Zamawiającego dzienniki zajęć, listy obecności. 

12. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących wśród 

uczestników kursu. 

13. Wykonawca zobowiązany jest oznaczać znakiem Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz 

Społeczny i znakiem Funduszy Europejskich z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta – www.power.gov.pl) sale, w których 

prowadzone będą zajęcia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia 

przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej 

zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia w/w okresu. Okres ten zostanie przerwany 

w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków 

rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

nakładają obowiązek ich posiadania: 

- aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy 

właściwy ze względu na miejsce siedziby Wykonawcy, 

- aktualny wpis od Wojewody do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia zgodnie z 

art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z 

późn. zm.) jako potwierdzenie spełnienia warunków określonych w art. 39g ust. 2 tej ustawy, 
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prowadzonego przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej 

wpisem. 

Zamawiający wymaga kopii wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz kopii wpisu od Wojewody 

do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia. Kopia musi być poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

b. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursów wskazanych w przedmiocie 

zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- to w tym krótszym okresie), przeprowadził co najmniej 1 szkolenie dla grupy minimum 12-osobowej 

każde, w zakresie prawo jazdy kat. C oraz prawo jazdy kat. D. Na potwierdzenie spełniania tego 

warunku Wykonawca dołączy wykaz  stanowiące załącznik 3.   

c. Wykonawca dysponuje miejscem do prowadzenia kursu ze wskazaniem warunków lokalowych do 

prowadzenia wykładów, warunków socjalnych oraz wyposażeniem dydaktycznym, placem 

manewrowym oraz pojazdami odpowiednimi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

- 1 pojazdem w zakresie kat C,  

- 1 pojazdem w zakresie kat. D 

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca dołączy wykaz stanowiące załącznik 4.  

d. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca dołączy wykaz stanowiące załącznik 5.  

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, według formuły: spełnia – nie spełnia. 

3. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie 

wymaganych warunków, zostaną dopuszczone do badania i oceny. 

4. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie 

wymaganych warunków, zostaną odrzuceni z postępowania. 

 

 

V. Informacje na temat zakresu wykluczenia: 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe należy rozumieć 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) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań 

(Załącznik nr 2). 

 

VII. Dokumenty składane przez Wykonawcę: 

1. Wypełniony Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1); 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2); 

3. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest 

krótszy – w tym okresie, (Załącznik nr 3); 

4. Wykaz pojazdów, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (Załącznik 4); 

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

(Załącznik nr 5); 

6. Kserokopia wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

7. Kserokopia wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 

(potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

8. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, na 

komputerze lub ręcznie czytelną techniką trwałą. 

2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub 

parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

5. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu 

złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisana 

przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Jeżeli cena złożonej oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do podmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa 

o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetyczna ceny wszystkich złożonych ofert, 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

elementów mających wpływ na wysokość ceny. 

8. W przypadku, o którym mowa powyżej, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
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IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych 

informacji. 

2. Korespondencję związaną z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres: 

MROZEK MACIEJ „EKSPERT” 

ul. Józefa Twardzickiego 60 

86-796 Bydgoszcz 

e-mail: mamrozek@wp.pl 

3. W sprawie procedury zasady konkurencyjności należy porozumiewać się z Panem Maciejem 

Mrozkiem - właściciel, tel. 501670814, w godz. 8:30-15:30. 

4. Zapytanie ofertowe można również odebrać w siedzibie Biura Projektu pod adresem wyżej 

wskazanym w godzinach pracy Zamawiającego (7:00-15:00) oraz zostało upublicznione na stronie 

internetowej www.ekspert-szkolenia.pl w zakładce: Zapytanie ofertowe / rozeznania rynku 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania 

ofertowego. Zamawiający odpowie niezwłocznie, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści 

zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

6. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym zostało 

przekazane zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem 

terminu składania ofert, zmodyfikować treść zapytania. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe. Zmiana ta 

jest wiążąca. 

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Ofertę Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Józefa 

Twardzickiego 60, 85-796 Bydgoszcz, w terminie do 23 maja 2016r. do godz. 16:00. 

2. Ofertę należy trwale spiąć.  

3. Ofertę można również przekazać drogą mailową przesyłając skany oferty oraz załączników na 

adres: mamrozek@wp.pl, lub bydgoszcz@ekspert.alfa.pl w terminie j.w. 

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy bez otwierania. 

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed 

upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być 

opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

http://www.ekspert-szkolenia.pl/
mailto:mamrozek@wp.pl
mailto:bydgoszcz@ekspert.alfa.pl
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6. Zamawiający wyśle/przekaże informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który 

złożył ofertę. 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i 

słownie. 

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty (m.in.: wynagrodzenie instruktorów, 

materiały dydaktyczne, egzamin wewnętrzny, sale wykładowe, itp.) 

i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

3. Cena ofert powinna zostać określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z 

zasadami matematycznymi, cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres obowiązywania umowy. 

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

6. W przypadku rozbieżności między kwotą podaną cyfrowo i słownie Zamawiający uzna wartość 

podaną słownie. 

 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Sposób oceny ofert: 

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 

Oferty niespełniające wymagań określonych w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone. Oferta 

niepodlegająca odrzuceniu przejdzie do II etapu. 

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. 

2. Kryteria oceny ofert:  

w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria: 

- kryterium 1 - cena za realizację kursu na kat. C dla 1 osoby i cena za realizację kursu na kat. D dla 1 

osoby – maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania w Kryterium 1 w wynosi 60 pkt. = 30 

pkt. dla kursu kat. C i 30 pkt. dla kursu  kat. D – ocena na podstawie załącznika nr 1 

- kryterium 2 – doświadczenie jednostki – szkolenia zorganizowane przez jednostkę w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to 

w tym krótszym okresie) – maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania w Kryterium 2 w 

wynosi 40 pkt. – ocena na podstawie danych podanych w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów: 

 

KRYTERIUM 1 

Cena wykonania zamówienia – maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania w Kryterium 1 w 

wynosi 60 pkt. stanowiące sumę punków za cenę realizacji kursu na prawo jazdy kat. C i prawo jazdy 

kat. D 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:” 
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S = C + D 

 

gdzie: 

S – suma punktów za cenę za kurs prawa jazdy kat. C  + suma punktów za cenę prawa jazdy kat. D  

C - ilość punktów za cenę za kurs prawo jazdy kat. C dla 1 osoby 

D - ilość punktów za cenę za kurs prawo jazdy kat. D dla 1 osoby 

 

 

C = (Cmin/Cx) x 30 

D = (Cmin/Cx) x 30 

 

gdzie:           

C - ilość punktów za cenę za kurs prawo jazdy kat. C dla 1 osoby 

D - ilość punktów za cenę za kurs prawo jazdy kat. D dla 1 osoby 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert, 

Cx – cena oferty badanej 

 

 

KRYTERIUM 2 

Zrealizowane przez jednostkę szkolenia zorganizowane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym krótszym 

okresie) – max 40 pkt. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

- 0-1 szkolenia – 0 punktów, 

- każde kolejne przeprowadzone szkolenie 5 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do 

przyznania w Kryterium 2 w wynosi 40 pkt. 

Punktowane będą kursy z zakresu prawo jazdy kat. C oraz D dla grupy minimum 12 osobowej 

zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym krótszym okresie). 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów 

stanowiących sumę punktów uzyskanych przez ofertę w Kryterium 1 oraz Kryterium 2. Wszystkie 

obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona na podstawie wzoru: Ocena oferty = S + K2 

gdzie: 

S – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium 1, 

K2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium 2. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów. 
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XIII. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy zlecenia: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając dane Wykonawcy 

(nazwa firmy, adres). 

2. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności 

uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

 

XIV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

XV. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający, w przypadku zaistnienia sytuacji w wyniku której konieczna będzie zmiana ilości 

planowanych do zrealizowania w projekcie kursów (zależnie od preferencji uczestników projektu), 

zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: 

a. okresu realizacji umowy, 

b. harmonogramu realizacji kursów 

c. ostatecznej ilości grup szkoleniowych na organizowanych kursach prawa jazdy kat. C i D,  

d. ostatecznej ilości uczestników kursów, 

e. zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 

publicznego określonego w umowie.  

Zmiana postanowień Umowy może nastąpić również w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 

wówczas Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie wymaganym przepisami. 

 

 

Maciej Mrozek – właściciel 
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……..……………………………..………….         Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/KIEROWCA/2016 

    /Pieczęć Wykonawcy/ 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 Nazwa oferenta 
 

Siedziba oferenta 
 

Nr telefonu oferenta, adres 
e-mail   

 

NIP 
 

Osoba do kontaktu 
 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na organizacji i przeprowadzeniu kursów z zakresu: 
a. prawa jazdy kat. C dla 2 grup x 12 osób, 
b. prawa jazdy kat. D dla 2 grup x 12 osób. 
w ramach projektu „KIEROWCA zawodem przyszłości dla osób biernych zawodowo w województwie kujawsko-
pomorskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Poddziałanie 1.2.2  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój), oferuję wykonanie 
powyższej usługi za cenę brutto wynoszącą: 

Rodzaj zajęć 
Proponowana cena za 1 kurs dla 

jednej osoby 

Proponowana cena kursu dla grupy 12 

osobowej (kolumna 2 x 12) 

1 2 3 

Kurs na prawo jazdy 

kat. C 

 

…………………………..PLN 

(słownie:…………………………………………………… 

……………………………………….………………..) 

 

…………………………..PLN 

(słownie:…………………………………………………… 

……………………………………….………………..) 

Kurs na prawo jazdy 

kat. D 

 

…………………………..PLN 

(słownie:…………………………………………………… 

……………………………………….………………..) 

 

…………………………..PLN 

(słownie:…………………………………………………… 

……………………………………….………………..) 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zapytania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.  
3. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu.  
4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi w zakresie 
określonym w zapytaniu ofertowym. 
6. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia do realizacji mojej oferty, zobowiązuję się do zwarcia umowy na 
określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
 
 
………………...............................…………………….          .........................……………………………………….                   
Miejscowość, data         
                                                            Pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej do  

  reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/KIEROWCA/2016 

 

……..……………………………..…………. 

       /Pieczęć Wykonawcy/ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/na oświadczam iż pomiędzy ………………………...……………………………………………….. 

nazwa Wykonawcy 

a MROZEK MACIEJ „EKSPERT” nie ma żadnych powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

…………......................        ……………………………............... 

(miejscowość, data)                      (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/KIEROWCA/2016 

 

 

Wykaz wykonanych usług 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym 

okresie. 

Lp. Rodzaj usług Czas realizacji od-do Liczba 
uczestników 

Nazwa Zleceniodawcy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Uwzględniane będą szkolenia zorganizowane dla grupy min. 10 osobowej każde z nich. 

 

 

……………………………….       …………………………………………… 

Miejscowość i data       Podpis osoby upoważnionej 

do występowania w imieniu wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/KIEROWCA/2016 

Wykaz pojazdów, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz 

z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

Nazwa sprzętu, maszyn i urządzeń* Ilość Podstawa dysponowania sprzętem 
(forma własności) 

   

   

   

   

   

   

* - należy wykazać, m.in., dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz 

praktycznych 

 

Informacja o ilości i jakości pomieszczeń , w których będą realizowane zajęcia teoretyczne i 

praktyczne wraz z informacja na temat: spełnienia wymogów BHP oraz zaplecza sanitarnego. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………….       …………………………………………… 

Miejscowość i data       Podpis osoby upoważnionej 

do występowania w imieniu wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego nr 1/KIEROWCA/2016 

 

 

Wykaz kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć z zakresu Prawo jazdy kat. C i jazdy kat. D 

 

Lp. Nazwisko i imię Posiadane wykształcenie, kwalifikacje 
zawodowe, doświadczenie zawodowe 

Informacja o 
podstawie 
dysponowania osobą 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

……………………………….      ………………………………………  

Miejscowość i data       Podpis osoby upoważnionej 

       do występowania w imieniu wykonawcy 

 


