
 

 

 

 

 

 

Projekt "Siła motywacji "współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 

 
Poddębice, dn. 24.02.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/ZO/RPO/2021 
 

na  Kurs „Prawa jazdy kat. B” wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem wewnętrznym 

oraz jednorazowym egzaminem państwowym dla piętnastu uczestników projektu ”Siła 

motywacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 09 - IX Włączenie społeczne. Działanie dla 

Osi 01 - IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Poddziałanie  IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Nr konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 
 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Poddębicach 
ul. Łódzka 17/21 
99-200 Poddębice 
 

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 24 października           

2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Kursu „Prawa jazdy kat. B” wraz z badaniami 

lekarskimi, egzaminem wewnętrznym oraz jednorazowym egzaminem państwowym dla piętnastu 

uczestników projektu ”Siła motywacji” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020. Oś priorytetowa 09 - IX Włączenie społeczne. Działanie dla Osi 01 - IX.1 Aktywna 

integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie  IX.1.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Nr 

konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 
 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym 

Słowniku Zamówień: CPV 80411000-8 – Usługi szkół jazdy 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawo jazdy kat. B dla 15 uczestników projektu 

wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem wewnętrznym oraz jednorazowym egzaminem 

państwowym. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia potrzebne do uzyskania przez 

uczestników projektu uprawnień do kierowania pojazdami. 
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2. Szkolenie będzie trwało min. 30 godzin zajęć teoretycznych oraz min. 30 godz. zajęć 

praktycznych. Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do 

liczby godzin kursu. 
3. Szkolenie będzie realizowane na podstawie  (tj. Dz.U.2020 poz. 1268) z dnia 20 lipca 2020 

roku oraz zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016 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 2016 

r. Poz. 232 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 4 marca 2016 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 poz.280 z późn. zm.). 

W cenie szkolenia Wykonawca powinien uwzględnić koszty badań lekarskich, szkolenia oraz  

egzaminu. 

4. Szkolenie teoretyczne  musi się odbyć się w  Poddębicach. Szkolenie praktyczne powinno 

zaczynać się i kończyć w Poddębicach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu i materiałów szkoleniowych we 

własnym zakresie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 
1. Opracować program szkolenia. 
2. Zorganizować i przeprowadzić badania lekarskie, niezbędne do orzeczenia o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu. Badania należy przeprowadzić jeszcze przed 

rozpoczęciem szkolenia. W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań lekarskich do 

uczestnictwa w kursie zawodowym, Wykonawca przeprowadzi badania lekarskie dla kolejnej 

osoby, wskazanej przez Zamawiającego. 
3. Zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia zajęć praktycznych (oznacza to, że 

miejsce szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany podczas zajęć teoretycznych sprzęt 

muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i ppoż. Ponadto, sprzęt przy pomocy którego 

prowadzone będą zajęcia praktyczne musi być w pełni sprawny technicznie), 
4. Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników projektu. 
5. Dokumentowania przeprowadzonych zajęć oraz prowadzenia dziennika zajęć z wykazem 

tematyki oraz frekwencji uczestników.  

6. Działania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z 2019, poz. 1781) z dnia  

10 maja 2018  r.  
7. Zorganizowania i opłacenia egzaminów końcowych dla wszystkich uczestników kursu, 
8. Wydania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń. 

 

Planowany termin i harmonogram realizacji zamówienia: marzec – czerwiec 2021 r.  

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym. 
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Miejsce realizacji zamówienia: 
Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne odbywały się w Poddębicach. Zamawiający 

wymaga, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy w ruchu miejskim odbywały się w 

miejscowości będącej siedzibą ośrodka egzaminacyjnego, w którym Wykonawca ustali 

i opłaci egzamin państwowy dla Uczestników szkolenia. Wykonawca zapewni dojazd 

uczestników do/z Poddębic. 
 

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. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 

 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 

potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 
 

 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: 
3. Uprawnienia – wykonawca powinien posiadać zarejestrowaną szkołę lub działalność 

gospodarczą uprawniającą do prowadzenia kursów i szkoleń z zakresu  prawa jazdy kat.B. 
4. Doświadczenie - posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia: 

kursów prawo jazdy kat. B . 
5. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym 

niezbędnym do wykonania zamówienia.  
6. Osoby zdolne do wykonania zamówienia -  wykonawca powinien posiadać niezbędne 

kwalifikacje  do prowadzenia kursu lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje.  
7. Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej                       

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
8. Złożył   wypełnione   oświadczenia   o   braku   powiązań   kapitałowych   i   osobowych       

stanowiące Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt "Siła motywacji"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 
 

 

KRYTERIUM OCENY OFERTY 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który nie podlega odrzuceniu oraz 

zaoferuje najniższą cenę.  
 

Warunki formalne jakie musi spełniać złożona oferta: 

1. Wykonawca ma obowiązek wypełnienia Formularza ofertowego stanowiącej załącznik do 
niniejszego zapytania wraz z załącznikami. 
2. W ofercie należy podać: cenę brutto za przeszkolenie 1 uczestnika projektu oraz dla całej grupy 15 
osób. Oferta powinna obejmować całościowe przeszkolenie uczestników: badania lekarskie, zajęcia 
min. 60 h,  w tym 30 godzin nauki jazdy, egzamin państwowy, materiały dydaktyczne dla każdego 
uczestnika. 
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. W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia lub 
wyjaśnienia treści oferty. 

6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Zamawiający 

nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny. 
7. Cenę oferty należy podać jako całkowity koszt przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszelkie 

koszty związane z realizacją zamówienia, dostawą, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
8. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
9. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, która będzie traktowana jako 

ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.  
 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. 
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 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. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana  w złożonej ofercie 

będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 
 

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). 
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ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY 
O wynikach postępowania zostanie powiadomiony wybrany Wykonawca drogą mailową 

lub telefonicznie. 

  Termin składania ofert: od dnia 24 lutego 2021 roku do dnia 8 marca 2021 roku. 

• Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres Miejsko-Gminnnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach: w formie pisemnej - osobiście lub za 

pomocą operatora pocztowego lub poczty kurierskiej na adres: 99-200 Poddębice ul. 

Łódzka 17/21, albo w formie elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej na 

adres e-mail: mgops@mgops.poddebice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 

marca 2021 roku do godz.: 15.00. 

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego lub 

pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do 

Zamawiającego, a nie termin wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia 

dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

• Koperta zewnętrzna powinna być oznakowana napisem:  Kurs „Prawa jazdy kat. B” wraz z 

badaniami lekarskimi, egzaminem wewnętrznym oraz jednorazowym egzaminem 

państwowym dla piętnastu uczestników projektu ”Siła motywacji” 

Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach 

  ul. Łódzka 17/2, 99-200 Poddębice 

  NIP 828-10-71-472 

  REGON 005260912 

 

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; 
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Nazwa firmy.......................................................................................................................................... 

Adres firmy ……………………………………………………………………………………..…… 

Kontakt: 

tel.……………………………………e-mail …….………………………………………………....... 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

na  Kurs „Prawa jazdy kat. B” wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem 

wewnętrznym oraz jednorazowym egzaminem państwowym dla piętnastu 

uczestników projektu ”Siła motywacji” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regiomalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Oś prtriorytetowa 09 - IX Włączenie społeczne. Działanie dla Osi 01 - IX.1 Aktywna 

integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie  

IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym.  Nr konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 
 
Oferta obejmuje: 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie ”Kurs prawo jazdy kat.B”. 

2. Program kursu obejmuje minimum 60 godziny zajęć w tym minimum 30 godzin zajęć 

praktycznej  nauki jazdy. 

3. Prowadzący ustali szczegółowy program (Harmonogram) zajęć oraz przygotuje 

niezbędne materiały i przybory do przeprowadzenia kursu. 

4. Oświadczam, że zapewnię niezbędny sprzęt do przeprowadzenia kursu oraz 

wykładowców i instruktorów posiadających stosowne kwalifikacje, 

5. Zapewniamy że posiadamy siły i środki niezbędne do terminowego zakończenia kursu  do 

końca grudnia 2017 r. 

6. W cenie szkolenia oprócz zajęć zostały zawarte koszty badań lekarskich oraz 

jednorazowy egzamin państwowy. 

7. Efektem kursu będzie wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia dla 

osób, które uczestniczyły  w szkoleniu i którym ustalono egzamin. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt "Siła motywacji"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 
 

 

Tym samym składam ofertę przeprowadzenia szkolenia : ”Kurs prawo jazdy kat. B” dla 15 

uczestników projektu „Siła motywacji” 

Lp

. 

Kurs prawo jazdy kat. B 
Cena brutto Słownie: 

 

1 
 

Dla 1uczestnika projektu 

 
…………………………………………… 

………………………………………………

……  

2 
 

Cena dla jednostkowa x 15 osób = 
 

…………………………………………...… 

………………………………………………

…… Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki umowy w nim zawarte bez zastrzeżeń. 
 

 

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem składania ofert) przeprowadziłem/lismy 

………………… kursów prawa jazdy kat. B. 
 

 

..............................................., dnia: ....................... .......................................................... 
Miejscowość Pieczęć i podpis oferenta 
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Załącznik nr 1 
do Zapytania Ofertowego 

 

…………………………………………………. 
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy 
 

 

 

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. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach ul. Polna 13/15 99-200 

Poddębice 
 

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 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 (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. 

 

 

Miejscowość…………………………..dnia,……………                                    
 

 

………………………………………………... 
 

(Wykonawca lub osoba działająca w 

imieniu Wykonawcy) 
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Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 
 

 

Załącznik nr 2  
do Zapytania Ofertowego 

 

 

OŚWIADCZENIE 
O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH ORAZ O DYSPONOWANIU ODPOWIEDNIMI 

OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA W IMIENIU WYKONAWCY 
 

Oświadczam/y, że należę do wykonawców, którzy spełniają warunki, o których mowa   

w treści niniejszego zapytania ofertowego dotyczących: 

1) posiadam uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

Osoba/osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) wykonawcy. 

Imię  .............………………………………………   Nazwisko ..................................................... 

 

 

………………………………………………………………. 

Nazwa, adres Wykonawcy (Pieczęć Wykonawcy) 

e-mail: ……………………..….  

telefon:     …………………………. 

Miejscowość,  data  ………………………    

…………………………………………………… 

Podpis/y osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy wg zapisów 

właściwego rejestru  np. Krajowego Rejestru 

Sądowego lub wypisu z ewidencji 

działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) 

 


