Data ogłoszenia:
2017-07-14

Biłgoraj, dn. 14.07.2017r.

Termin składania ofert:
2017-08-4 12:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,
prowadzone na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).
I. ZAMAWIAJĄCY:
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
ul. T. Kościuszki 98
23-400 Biłgoraj
Tel (84) 686 79 78, 686 79 88
e-mail: rcezbilgoraj@lbl.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy
kategorii B dla 87 uczestników-uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju w roku szkolnym 2017/2018 w ramach podstaw programowych
kształcenia w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów
samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Minimalne
wymagania realizacji Przedmiotu zamówienia: część teoretyczna - 30 godzin; część
praktyczna - 30 godzin - przedmiot: nauka jazdy samochodem (zajęcia indywidualne).
Część praktyczna dla każdego uczestnika będzie prowadzona w miejscu i terminach
ustalonych z Zamawiającym w dniach: od poniedziałku do soboty, w wymiarze
dziennym nie dłuższym niż ustalony w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 4 marca lipca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016
poz. 280) Kurs będzie podzielony na dwie edycje: I edycja w okresie od IX-XII.2017
r. oraz II edycja w okresie od I-VI.2018 r. Program kursu musi być zgodny z
przepisami w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca
lipca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 2802).
2. W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
1) dysponowania co najmniej 1 (jedną) osobą – wykładowcą do przeprowadzenia
części teoretycznej nauki jazdy posiadającą kwalifikacje pedagogiczne,
2) dysponowania co najmniej 3 (trzema) osobami - instruktorami nauki jazdy
posiadającymi kwalifikacje pedagogiczne oraz wymagane uprawnienia zgodnie z
ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz.
151 z późn. zmianami)),
3) dysponowania do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą
(do przeprowadzenia szkolenia w zakresie pierwszej pomocy), spełniającą warunki
określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. , Nr 91, poz. 1410 z późn. zm.).
W przypadku dysponowania do realizacji zamówienia więcej niż jedną osobą,
każda z nich powinna spełniać powyższe wymagania.
4) uzgodnienia z Zamawiającym ramowego rozkładu zajęć i przedłożenia
Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu przed rozpoczęciem szkolenia,
5) przekazania każdemu uczestnikowi 1-go kompletu materiałów szkoleniowych
(w tym płytę CD z materiałem wymaganym przy egzaminie państwowym) oraz
1-go egzemplarza lub kserokopii Zamawiającemu,
6) realizacji Przedmiotu zamówienia w formie wykładów, pokazów oraz ćwiczeń
i zadań praktycznych, kształtujących i doskonalących nabyte umiejętności,
7) zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia szkolenia,
8) zapewnienie pojazdów do praktycznej nauki jazdy odpowiadających wymaganiom
egzaminacyjnym,
9) zapewnienia sprzętu niezbędnego do należytej realizacji Przedmiotu zamówienia,
spełniającego wymogi prawne w zakresie BHP i p.poż. oraz zapewnienia Sali
i placu manewrowego odpowiednio przystosowanego do przeprowadzenia zajęć,
10) prowadzenie dokumentacji szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem,
11) dostarczenie Zamawiającemu w terminie do 22 grudnia 2017 oraz do 9
czerwca 2018 r. wykazu ocen z podziałem na oddziały (klasy) w układzie:
a) nazwa zajęć – przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdem,
b) nazwa zajęć – nauka jazdy samochodem, nazwisko i imię ucznia, ocena
(zgodna ze skalą ocen szkolnych;
c) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zamówienia oraz zapewni
im niezbędną opiekę.
d) bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności
uczestników na zajęciach,
e) przeprowadzenia części teoretycznej i praktycznej egzaminu wewnętrznego
oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu wyników,
f) ubezpieczenia uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych
w związku z uczestnictwem w zajęciach,
g) złożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji
Przedmiotu zamówienia: dziennika przeprowadzonych zajęć zawierającego:
listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć, potwierdzenia odbioru
materiałów szkoleniowych, 1-go egzemplarza materiałów szkoleniowych lub
kserokopii, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, kserokopii w/w zaświadczeń
(potwierdzonych
za
zgodność
z
oryginałem)
wraz
z potwierdzeniem ich odbioru przez uczestników-uczniów, poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających realizację zajęć
praktycznych przez poszczególnych uczestników kursu, kserokopii
ubezpieczenia NNW.
W oparciu o w/w dokumenty po zakończonym kursie (dla każdej grupy), zostanie
sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez Wykonawcę
i Zamawiającego. Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru
z wykonania usługi jest podstawą do wystawienia rachunku/faktury.
h) ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji
Przedmiotu zamówienia, nieprzewidzianych w umowie,
i) działania z najwyższą starannością w celu zapewnienia wysokiego standardu
usług.
Szczegółowe informacje organizacyjne o kursie:
Organizacja „Kursu prawa jazdy kategorii B” w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju, w wymiarze 60 godzin: część teoretyczna - 30 godzin, część praktyczna
(przedmiot: nauka jazdy samochodem)- 30 godzin jazdy/1 osoba, dla łącznej liczby uczniów -

87 osób. I edycja w okresie od IX-XII.2017 r. oraz II edycja w okresie od I-VI.2018 r.
Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej trwa 45 minut, a zajęć z zakresu części
praktycznej – 60 minut.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć przez osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne
w zakresie części teoretycznej i części praktycznej szkolenia,
- zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika (płyta CD z testami,
podręcznik) w ramach realizacji kursu,
- przeprowadzenie badań lekarskich wymaganych przy ubieganiu się o uprawnienia
do kierowania pojazdami,
- zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników kursu,
- zorganizowanie i przeprowadzenie
części teoretycznej i praktycznej egzaminu
wewnętrznego,
- zgłoszenie uczestnika kursu na egzamin państwowy wraz z ustaleniem terminu egzaminu.,
- dostarczenie Zamawiającemu w formie pisemnej podpisanego przez osobę upoważnioną
imiennego wykazu ocen szkolonych uczniów po zakończeniu każdej edycji odpowiednio
do 22 grudnia 2017 r. i do 09 czerwca 2018 r.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji
dotyczących stanu realizacji zamówienia, zarówno w zakresie przedmiotowym
jak i podmiotowym.
Zamawiający, dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli dokumentacji
a także przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć, co wynika z czynności nadzoru
pedagogicznego.
Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby uczniów objętych kursem. Zamawiający przekaże
imienny wykaz osób objętych kursem najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem kursu.
Zamawiający, jako administrator danych osobowych uczniów-uczestników kursu powierza
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na czas i w celu realizacji
zamówienia.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania zamówienia:
I edycja - od dnia 1 września 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r.
II edycja –od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 09 czerwca 2017 r.
IV. WYMAGANE ELEMENTY OFERTY:
1. Oferta - sporządzona na załączonym do ogłoszenia formularzu (załącznik nr 1),
podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
3. Wypełnione i podpisane oświadczenie, że osoby wskazane w wykazie, o którym
mowa w pkt. 2 posiadają wymagane uprawnienia - (załącznik nr 2).
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Oferty które nie będą odpowiadały wymagalnym elementom oferty zostaną
odrzucone.
V. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i wagami: kryteria oceny ofert: cena oferty brutto – 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca
przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
w tym uwzględnione winny być koszty usługi oraz wszystkie inne czynności koniecznedo
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności: 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
VII. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie) w
terminie do dnia 04.08.2017r., godz. 12.00 na adres Zamawiającego:
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
ul. T. Kościuszki 98
23-400 Biłgoraj
Tel (84) 686 79 78, 686 79 88
e-mail: rcezbilgoraj@lbl.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2017r., o godz. 12.05 w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego.
4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i terminie podpisania umowy zostanie
zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Osoby do kontaktów:
Robert Paluch.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Oferta;
2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie, że osoby wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt.
IV. 2 posiadają wymagane uprawnienia.

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o zamówieniu
z dnia 14.07.2017 r. dotyczącego
zamówienia
na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 87
uczestników-uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w roku
szkolnym 2017/2018 w ramach podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik
pojazdów samochodowych.
OFERTA WYKONAWCY
Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy:
…………………..……………………………………………………..………………………
Adres Wykonawcy:
…………………..…………………………………………..…………………………………
Regon:……………..……

NIP: …………………..……

Nr telefonu: ……………………..
Adres e-mail: ……………………
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.07.2017 r., którego przedmiotem
jest wykonanie usługi, polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy
kategorii B dla 87 uczniów oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w wyżej
wymienionym wstępnym zapytaniu o cenę w wysokości:

Cena netto
Nazwa
szkolenia

Liczba

Cena brutto
Stawka %

za 1 uczestnika
uczestników

za 1 uczestnika
VAT

(zł)

(zł)

Cena całkowita brutto
za szkolenie
(cena brutto za 1 uczestnika x
liczba uczestników)
………………..zł …............. gr

Prawo jazdy
kat. B
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słownie:……………………………
………………………………………

Oferowana całkowita cena za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia
wynosi:
………….…...…. zł brutto (słownie: ………………………………………………..zł brutto),

……………………………………….
Miejscowość, data

……………………………….….
Czytelny podpis Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2
........................................
(nazwa wykonawcy, adres, tel/fax)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA
W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU
DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA,
KTÓREGO OPIS SPOSOBU OCENY ZAWARTY JEST W OGŁOSZENIU
O ZAMÓWIENIU
Ja/My Imię i nazwisko:
…...……………………………………………………………………………
Jako osoba/y uprawniona/e do reprezentowania :
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………
Adres: .........................................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Zajęcia edukacyjne w postaci Kursu Prawa Jazdy Kategorii B
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Przedstawiamy wykaz osób, którymi dysponujemy lub będziemy dysponować
i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia
warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Skład osobowy personelu przewidywany do realizacji przedsięwzięcia:
Zakres wykonywanych
L
p

Nazwisko i
imię

czynności
w przedmiotowym

Informacje na temat
kwalifikacji
zawodowych

Informacja o podstawie
do dysponowania
osobami

zamówieniu
1
2
3

......................................................
miejscowość i data

.................................................
podpisy osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3
........................................
(nazwa wykonawcy, adres, tel/fax)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(składają wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu)

Ja/My Imię i nazwisko:
…...……………………………………………………………………………
Jako osoba/y uprawniona/e do reprezentowania :
Nazwa
Wykonawcy:……………………………………………………………………………………
Adres: .........................................................................................................................................

Składając ofertę o udzielenie zamówienia na:
Zajęcia edukacyjne w postaci Kursu Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum
Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
niniejszym oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.

......................................................
miejscowość i data

.................................................
podpisy osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy

