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          Ostrołęka, 29.05.2019r. 

           

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Kwalifikacja wstępna 

przyspieszona w zakresie kat. C1,C1+E,C,C+E” dla uczestników projektu nr RPMA.10.03.04-14-a025/17  

pt. „Wchodzimy na rynek pracy! (dalej: projekt)”.  

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 80500000-9 - 

Usługi szkoleniowe. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przeprowadzenie dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników projektu kursu „Kwalifikacja 

wstępna przyspieszona w zakresie kat. C1,C1+E,C,C+E” (dalej: kurs). 

2) Kurs trwał będzie 139 godz.  w tym: 130 godz. (lekcyjnych) zajęć teoretycznych (16 dni x 7 godz. + 3dni. x 

6 godz.), 8 godz.(zegarowych) jazdy samochodem ciężarowym oraz 1 godz.(zegarowa) na symulatorze 

jazdy. 

3) Program kursu będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010r. w sprawie 

szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) zapewnienia wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie zawodowe do 

prowadzenia zajęć, 

b) zapewnienia sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia 

danego typu szkolenia (w przypadku udziału w zajęciach osób niepełnosprawnych, sale będą 

dostosowane do ich potrzeb), 

c) zapewnienia sprzętu, maszyn i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, 

d) prawidłowego oznakowania sal i materiałów szkoleniowych, zgodnie z obecnie obowiązującymi 

Wytycznymi, 

e) bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecnościach uczestników na zajęciach, 

f) prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem i zakresem tematycznym, 

g) prowadzenia dziennika zajęć z listą obecności, 

h) umożliwienia kontroli realizacji i bieżącego monitoringu umowy na żądanie upoważnionej instytucji. 

5) Miejsce realizacji kursu: M. Ostrołęka, woj. mazowieckie. 

6) Liczba osób biorących udział w kursie: 50 (5 grup po 10 osób). 

7) Termin realizacji kursu: 10.06.2019r. – 31.12.2019r. Konkretne terminy realizacji zajęć dla 

poszczególnych grup zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w ramach przedziału 

czasowego, o którym mowa powyżej. 
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4. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  

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

Od Wykonawcy oczekuje się spełnienia następujących warunków uczestnictwa w postępowaniu:  

1) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

2) Posiada odpowiedni potencjał kadrowy, techniczny i organizacyjny do wykonania zamówienia, 

3) Posiada Akredytację Kuratorium Oświaty w zakresie prowadzonego szkolenia. 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń zawartych w treści formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji 

złożonych przez Wykonawcę oświadczeń. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w ciągu 3 dni 

roboczych przedstawić dokumenty żądane przez Zamawiającego. 

6. Wykluczenie z udziału w postępowaniu 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi  

w imieniu beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

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. 

 

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia zawartego w treści formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji 

złożonych przez Wykonawcę oświadczeń. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w ciągu 3 dni 

roboczych przedstawić dokumenty żądane przez Zamawiającego. 

 

7. Kryteria oceny ofert wraz ze wskazaniem ich wagi punktowej lub procentowej oraz sposób 

przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert 

Złożone oferty oceniane będą według następujących kryteriów oceny: 

CENA – waga 100% (max. 100 pkt.): ilość punktów, która zostanie przyznana danej ofercie zostanie 

wyliczona w następujący sposób: 
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                        Najniższa cena za przeszkolenie jednego uczestnika 
                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                 x 100%  
                       Cena za przeszkolenie jednego uczestnika z badanej oferty 
 

Cena za przeszkolenie jednego uczestnika powinna obejmować wszystkie koszty Oferenta związane  

z wykonaniem usługi, w tym: 

1. Koszty trenerów (pełne koszty obejmujące wynagrodzenie, koszty dojazdu, wyżywienia i jeśli niezbędne – 

zakwaterowania), 

2. Koszty wynajmu sal (sala z pełnym wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia danego 

typu szkolenia), 

3. Koszty wynajmu i eksploatacji maszyn i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, 

 

8. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty 

Oferty należy składać na adres mailowy znak@onet.pl do dnia 05.06.2019r. (środa), do godz. 24.00.  

a) Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Oferenta w odpowiedzi na niniejsze postępowanie. 

c) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

d) Zamawiający ma możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podawania przyczyny. 

 

Oferty przygotowane niezgodnie z opisanymi wyżej wymogami, w tym złożone po terminie, niekompletne, 

niepodpisane, nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu. 

 

 

9. Osoba do kontaktów roboczych 

Marta Samsel,  

email: znak@onet.pl,  

tel.: 696-515-443. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty. 

 


