ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2019
na świadczenie usługi – organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
- zgodnie z procedurą ROZEZNANIE RYNKU
W związku z realizacją projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa VII Wyłączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób
i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na
aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej,
społecznej, zawodowej, Gmina Stepnica – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy
zwraca się z zapytaniem ofertowym na wyłonienie Wykonawcy realizacji usługi
organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn.
„Razem do celu”.
I. Zamawiający
ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

NABYWCA
Gmina Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica
NIP: 856-00-08-633
II. Procedura

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu
i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B
IV. KOD CPV zamówienia
80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
80411200-0 - usługi szkół nauki jazdy
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
w liczbie godzin wskazanych w obowiązujących przepisach prawa dla 3 uczestników
projektu,
2. Termin realizacji: listopad – grudzień 2019 r.
3. Jakość i zakres oferowanego programu kursu prawa jazdy kat. B powinien być zgodny
z
obowiązującymi
przepisami
prawa
polskiego
dotyczącymi
organizowania
i przeprowadzania kursów prawa jazdy danej kategorii,
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4. Szkolenie ma na celu zdobycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do zdania
egzaminu państwowego z w/w kategorii,
5. Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone przez wykładowcę (instruktora),
6. Zajęcia teoretyczne dla uczestników szkolenia muszą odbywać się w godzinach
dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestników na terenie Gminy Stepnica.
7. Wykonawca zobowiązany jest podać dokładne miejsce (adres) realizacji zajęć
teoretycznych szkolenia, placu manewrowego (załącznik nr 6),
8. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego dowożenia uczestników szkolenia na
zajęcia praktyczne,
9. Pomieszczenia zapewnione przez Wykonawcę podczas szkolenia muszą być przed
rozpoczęciem szkolenia odpowiednio oznakowane. Oznakowanie dostarczy Zamawiający,
10. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia,
2) prowadzenia dziennika zajęć (dokumentu) zawierającego wymiar godzin i tematy zajęć,
3) prowadzenia rejestru wydanych materiałów dydaktycznych, jakie na własność otrzyma
uczestnik szkolenia,
4) prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających
ukończenie szkolenia,
5) sporządzenia protokołu z przeprowadzonego sprawdzianu/egzaminu wewnętrznego,
6) każdorazowego niezwłocznego informowania Zamawiającego nieusprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestników lub o ich zwolnieniach oraz
wypadkach rezygnacji z uczestnictwa na szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem
odmowy zapłaty za szkolenie tych osób,
7) prowadzenie dokumentacji fotograficznej.
8) posiadania aktualnego zaświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców
prowadzących Ośrodek szkolenia kierowców,
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz posiadają konieczne do wykonania
zamówienia uprawnienia.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają umiejętności trenerskie, dydaktyczne zdobyte w toku działalności
zawodowej/szkoleniowej (CV, referencje, kopie zaświadczeń),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków
zostanie odrzucona w postępowaniu.
VII. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
VIII. Sposób przygotowania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim.
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2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3. Oferta musi zawierać:
a) nazwę Oferenta,
b) adres siedziby Oferenta,
c) cenę oferty przedstawioną jako cenę netto oraz brutto w walucie polskiej.
Do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących Ośrodek szkolenia kierowców.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. formularz oferty - załącznik nr 1,
2. klauzula informacyjna - załącznik nr 2
3. oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia - załącznik nr
3,
4. oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na wgląd w dokumentację – załącznik nr 4,
5. oświadczenie o bezstronności – załącznik nr 5,
6. miejsce (adres) realizacji zajęć teoretycznych szkolenia, placu manewrowego – załącznik
nr 6
IX. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy złożyć do dnia 14.11.2019 r. do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie
oznaczonej hasłem „ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA
JAZDY KAT. B”.
- osobiście w siedzibie Zamawiającego – Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy
ul. T. Kościuszki 4, pokój nr 17
albo przesłać na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy
ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, pokój nr 17
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą
uwzględniane.
Dodatkowych informacji udziela: Jarosław Gruszczyński, tel. 091 418 85 21 wew. 31
X. Wybór oferty
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Oferentami i możliwość
negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert,
jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu
Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w całości ponosi Wykonawca.
Treść oferty musi odpowiadać treści opisującej przedmiot zamówienia.
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Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. Ich brak skutkuje odrzuceniem
ofert na etapie oceny formalnej.
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu
do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa
na warunkach określonych we wzorze umowy.
W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach
rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy.
Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z wypisem
z odpowiedniego rejestru.
Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do zapytania ofertowego wzór umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie
lub podjęcia negocjacji z oferentami w wypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą
kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. W przypadku wpływu
dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował pisemnie z Wykonawcami.
Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę w trakcie negocjacji.
Podana cena musi obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena zostanie ustalona na okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom, chyba że nastąpi znaczny wzrost
danin publicznych lub podatków, wówczas Zamawiający dopuszcza negocjacje stawki.
Załączniki - nr:
1. formularz oferty - załącznik nr 1,
2. klauzula informacyjna - załącznik nr 2
3. oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia - załącznik nr
3,
4. oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na wgląd w dokumentację – załącznik nr 4,
5. oświadczenie o bezstronności – załącznik nr 5,
6. miejsce (adres) realizacji zajęć teoretycznych szkolenia, placu manewrowego – załącznik
nr 6
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.
Zamawiający, w przypadku złożenia ofert przewyższających kwoty z budżetu projektu,
zastrzega sobie prawo negocjacji w wybranym wykonawcą lub wykonawcami. Przesłane
oferty traktować będziemy jednocześnie jako deklarację gotowości realizacji w/w przedmiotu
zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami.
Stepnica, dnia 06.11.2019 r.
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy
Jarosław Gruszczyński
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