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ZAPYTANIE OFERTOWE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Wschowa, dnia 19.05.ż017r.

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia29 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z2015r., poz. ż164 zpóźn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

o cenę na przeprowadzenie kursu prawo ja"dy kategorii ,,Bo' dla 11 osób w ramach projektu pn.
,rAktywna integracja w Powiecie Wschowskim'o

W zwipku z realizaqą projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim", współfinansowanym
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego Oś 7 Równowaga Społeczna, Dzińanię 7.2 Programy aktywnej
integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, PCPR we Wschowie, zwraca się z
zapytańem ofęrtow),ryn dotyczącym przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kń. ,,B" dla 11 uczestników
projekhr pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" .

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust, 8 ustawy z dnia 29 sĘcmia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z ż0I5 r., poz. ż164 z późn. zm.'1 o wartości zamówienia
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30,000 euro netto, a także na podstawie Zarządzenia nr 4l20I4
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie z dnia 0ż czerwca 20I4r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartości kwoĘ 30.000 euro netto.

KOD CPV WG WSPOLNEGO SŁOWNIKA ZAMOWIEŃ:

80411200-0 Usfugi szkół nauki jazdy
8041 1 100-9 Usfugi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

Zamawiającyz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
ul. Pl. Kos5mierów Ic,67 - 400 Wschowa
tel. 65 540 I7 58,65 540 I7 59
fax.65 540 I7 59
e-mail: pcprwschowa@o2.pl
www.pcprwschowa.pl



1. Przedmiotzamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat.,,B" dla 1 1 uczestników projektu pn.:

,,Akt;rwna irtegracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wschowie, wspołfinansowanego przez Unię Europejską zę środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś 7 Równowaga Społeczna,
Działanie 7 .ż Prograrrry aktyvnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównlłn projektu jest zwiększenie aktyvmości społecznej i zawodowej u co najmniej 120 klientów
PCPR we Wschowie, w Ęm 28 osób niepełnosprawnych w okresie od 01.06.2016 roku do 3I.12.2018 roku
poprzęz zastosowanie wachlarza usług aktywnej integracji.

Okres wykonywania zamówienia: 05.06.20I7r.- 30.II.2al7r.

Zakres obowiązków:

Przeprowadzenie dla l l osób kursu teoretycznego i prak<tycznego prawa jazdy kategorii ,,B",
zgodnie z wymaganiami i waruŃami określonymi w Ustawię z dnia 5 sĘcznia 20II r. o
kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 6ż7 , z późn. zm.);
Przeprowadzenie kursu praktycznego dla kazdego uczestnika w różnych warunkach drogowo-
ruchowych, w tym co najmniej 2 godziny po zapadnięciu zmroku, 8 godz. w mieście, w którym
prowadzone są egzaminy państwowe na kategorię ,,B" przezWORD;
Przeprowadzenie wewnętrmego egzaminu z teorii i praktyki, który treścią i zasńarrti będzie
odpowiadał egzaminowi pństwowemu oraz przedstawienie Zamawiającemu protokołu
z egzaminu wewnętrznego ;

Zapewńenie co najmniej 1 samochodu osobowego, przystosowanego do nauki jazdy kat ,,B", marka
pojazdu musi byc taka sama, jak pojazdów egzaminacyjnych w WORD Leszno lub Głogów pojazdy
nie mogą być starsze niż 5lat;
Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych (m.in, aktualne przepisy ruchu
drogowego lub Kodeks ruchu drogowego, przykładowe testy egzaninacylne wydrukowane lub na
płycie CD - wybór należy do kursanta) na własność oraz ptzedłożenie Zamawnjącemu listy
potwierdzającej odbiór w/w materiŃów przez uczestników na wzarze dostarczonym przęz
Zarnawiającego
Przygotowanie 1 egzemp|arza matęriałów dydaktycznych, o których mowa w pkt. 6 do wglądu dla
Zamawiającego
Poinformowanie Zamawiającego na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć teorełycznych o tęrminie,
godzinach oraz miejs cu zaj ęó.
Prowadzenie dokumentacji, w której będzie poświadczona obecnośó kursantów na zajęciach
praktycznych i teoretycznych, zgodnie z obowiąĄącymi przepisami w ośrodkach nauki jazdy i
dostarczenie jej czytelnej kopii (za zgodność z orginałem) Zamawiającemu po zakończeniu
szkolenia;
Dostarczenie ZamawiĄącomu kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryglnŃem zaśńadczęń
potwierdzających ukończenie kursu prawa jazdykat. ,,B" przez kursanta;
Opłacenie egzaminu końcowego (teoretycznego i praĘcznego) w WORD i przedłożenie
oryginałów dowodów wpłaty Zamaw iającemu;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

l0)
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Przekazalię uczestnikom kursu informacji o współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznęgo otaz oznaczenia miejsca szkolenia informacją o
współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (przekazaną przez PCPR).
Zapewnienie co najmniej jednej 20 minutowej przerwy, w trakcię zajęć teoretycznych z bufetęm
kawow1,.łn, w skład którego wejdzie: kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana, cukier,
śmietaŃa, pączeWdrożdżówka, ciastka co najmniej 3 rodzaje, w tym jeden rodzaj z czekolńąlub
nadzieniem);

Przeprowńzenie ankiety ewaluacyjnej na zakończęnie szkolenia, oceniającej poziom zadowolenia
uczestrików ze sposobu prowadzenia, reńizacji i przebiegu szkolenia (na wzorze przekazanym
przez PCPR) i dostarczenie jej Zarnawiającemu;

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci (osoby ftzyczne wykonujące działalność gospodarczą i
osoby prawne), ldórzy posiadają uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 20II r. o kierujących
pojazdami (Dz. U. zżOL6 r. poz. 6ż7, zpóźn. zm.), atakże posiadają niezbędtą wiedzę i doświadczenie do
wykonania zamówienia oraz prowadzlli działalnośc w zakresie szkolenia kierowców w okręsie ostatnich 3

lat przed, upĄmięciem terminu składarria ofert, bez jej zawieszania w Ęm czasie. W przypadku osób
prawnych należy wskazaó osobę, która będzie bezpośrednio realizowała zńania, z oświadczęniem tej osoby,
ze jest ona związana z Oferentem i będzie na rzecz niego wykonywaó zadania wskazane w ofęrcie. Ponadto
Oferenci ubiegający się o zamówienie są zobligowani do zapewnienia warunków określonych w
przedmiocie zamówienia.

Za speŁnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zarnańający uzna: załączenie kserokopii wpisu
do właściwego rejestru ośrodków szkolenia kierowców prowadzonych przez Starostę oraz kserokopię
uprarł,rrień instruktorów nauki jazdy kat. ,,B".

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych
przezOferenta.

Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowarria Oferentów, którzy nie spełniają waruŃów udziału
w postępowaniu. Wykluczenię Oferenta będzie jednoznacarc z odrnlcęnięm złożonej przezniego oferty.

3. Wymagane dokumenĘ i oświadczenia:

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty:

a) Wypełniony ,,Formularz oferty" stanowiący Załączńk nr 1 do Zapytania ofertowego, podpisany
przez Wykonawcę;
Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załączńk Nr 2 do Zapytania ofertowego o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Dokument poświadczający formę prawlą prowadzonej działalności m.in: wpis do ewidencji
działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzonej w zakresie
szkolenia kierowców w okresie ostatnich 3 lat przed upĘnięciem terminu składania ofert), a tak:że
oświadczenie wskazanej osoby (osób) do realizacji przedmiotu zamówienia, że są one związane z
Oferentem i będą na jego rzeczwykonywaó zadania wskazane w ofercie;

11)

I2)

13)

b)

c)
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d) o.pis do właściwego Ęestru ośrodków szkolenia kięrowców prowadzonego przęz Starostę
(Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałęm ptzez Oferenta, z daą, miejscowością
i podpisem);

Kserokopię dowodów Ęestracyjnych pojazdów, na których prowadzone będą zajęcia prakĘczne
wtaz z ak|ualnymi badaniami technicznymi, i obowiązkowymi polisami OC, potwierdzoną za
zgodnośc z oryginałem przez Oferenta, z datą, miejscowością i jego czytelnym podpisem;
Kserokopie zaświńczęh potwierdzających kwalifikacje instruktorów nauki jazdy, którzy będą
prowadzić zajęcia teoreĘczne i praĘczne z kursantami, potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez Oferenta, z daĄ miejscowością i jego czytelnym podpisem;

W przypadku osób prawnych wskazanie osoby, która będzie bezpośrednio realizowała zadanie, z
oświadczeniem tej osoby, że jeś ona związarla z Oforentem i będzie na tzęQz niego wykonywaó
zadania wskazane w ofercie.

Dokumenty złożonę w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: ,,ZAZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM" i
poświadczo ne przez Oferęnta.

4. Inne istotne warunki zamówienia:

Szkolenie teore§czne należy przeprowadzió na terenie miasta Wschowa. Wykonawca zobowtązarty będzie
w trakcie trwania pralłycznej części kursu umożliwió (na żądańe uczestnika kursu) rozpoczynanie i
kończenię nauki jazdy w mieście Wschowa. Zamawiający nie dopuszcza składańa ofęrt częściowych, tm.
tylko na zajęcia teoreĘczne lub prakĘczne. Płatność zarealizację usługi będzie dokonywana w żratach,
przy aTym wlpłata pierwszej raty nasĘpi po zakończeniu szkolenia części teoretycznej, najpóźniej do 30
czerwea 20I7r. Następna rata nasĘpi po zakończeniu części praktycznej oraz dostarczeniu dokumentacji
dotyczącej wykonania całości zadania, na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przęz
Wykonawcę. Cenę za kurs należy podać na jednego uczestnika brutto, z wyszczególnieniem VAT. W
przypadku przerwania szkolenia przez uczestnika, Zamawiający propoĘonalnie pomniejszy Wykonawcy
nalezność, z uwzględnienięm ilości dni zajęć tearetycznych i zajęó prakłycznych, w których uczestniczył
kursant oraz kosńów jakie poniósł Wykonawca do dnia przerwania kursu przez uczestrrika. Zamawiający
zastrzega sobie zmianę liczby uczestników kursu. Zamawiający zastrzega mozliwość dokonywania i
wprowadzania zmian w postępowanhl. Zamawiający zastrzega mozliwość unięważnienia postępowaniabęz
podarria prry/czyny. zamawiający zastrzega mozliwość zaproszenia do negocjacji ofęręntów,l<tórzy złożyli
najkorzystniejsze oferty, a których wartość przekracza szacunkowy planZamawiającego,

Sposób przygotowania oferty:

a) Każdy 
-Wykonawca 

może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu ofeńy -
stanowiącym Załącznlk nr 1 do Zapytańa ofertowego wraz z wymaganymi załącznlkami. Ofertę
składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej;

b) Wykonawca ponosi wszęlkie kosźy rwiązane zprzygotowaniem i złożeniem oferty.

Informacje doĘczące ceny:

a) Wykonawca podaje dla oferowanej usfugi cenę brutlo za przeszkolenie jednego uczestnika (z
VAT) zawierającą wszystkie składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń
Wykonawcy z Zarnawiającym. Kwotę liczbowo i słownie należy wpisać w formularzu
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytańa ofertowego;

e)

g)

),

6.
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b) Wartość zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
c) Cena ofeĘ musi byc wyrżona w złotych polskich (PLN);
d) Podana cena obowiązuj ę przęz caĘ okres obj ęty umową tj . do 3 0. II .ż0l7r.

7. Termin realizacji zamówienia: 05.06.20I7r, - 30. 1 I.ż0I7r.
8. Kryterium wyboru oferty:

Kryteria formalne:

a) spełnienie warunków udziŃa w postępowaniu zgodnie z pkt 2 Zap5rtańa ofertowego;
b) złażęnię kompletu dokumentów, zgodnie zpkt3 Zapfaniaofertowego.

Kryteria merytoryczne:

Cena- 100%

Wybór najkorzystniejszej oferĘ nasĘpi w oparciu o naĘpujące kry,teria i ich znaczęnie,.

iip l KĄtóiil. '' ż;ńiźińii i Mańń;ini itose
: - . procentowe punktów jakie możeiii i. i kr5,tełium i otrzymń oferta 

i

,l ;Cena ( C ) | 100 o/" l00 punktów ,

Zasady oceny kryterium ,rCena" ( C ) - rcO o/".

W przypadku kryterium ,,Cena" ofęrta otrryma zaolłągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą zęwzoru,.

C min

C - 

-- 

x 100 pkt.o

C bad.

gdzie:

C - ilośc punktów jakie otrzyma oferta badana za kry,terium ,,Cena",

C min - cena oferty najtaiszej,

C bad.- cena oferly badanej.

Maksymalna ilość punktów - 100 pkt.

Ofeńa znajńższącenąotrzymamaksymalną licńępunktów- 100. Pozostałe oferty zostanąprzellc:zone
wedfug powyższego wzoru. Wszystkie obliczęnia matemaĘczne prowadzone w trakcie oceny krl,terium
będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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9. Miejsce i termin złożenia oferty.

a) Ofertę należy złożyc w formie papierowej listownie lub osobiście w zńeąieczonej kopercie
opatrzonej napisem ,,Oferta na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. "B" dla uczestników
projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim", w siędzibie PCPR przy ul. Pl.
Kosynierów Ic, 67 - 400 Wschowa, do dnia: 26,05.2017 łaku, do godz 11.00, Za dżen wpływu
umaje się dzien zarejestrowania w siedzibie Zamawiajqcego.

b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplaran i podpisana przez osobę
reprezentuj ącą Wykonawcę.

c) Osoba do kontaktu: Przemysław Maksymów -koordynator pĄektu, tel. kom.: 664921399

]0. Informacja dotyczącazawarcla umowy z Wykonawcą.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystrriejszą ofertę zostanie podpisana rrmowa narealizację usługi.
O wyborze oferty Zarnawiający poinformuję poprzęz zamięszczęnie informacji o wyborze
Wykonawcy na stronie internetowej Zamawiającego: l,vrvr,v.pcprwschorŁą,pl
Zamawiający zawrze umowę w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty,
Zarnawiającv przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanęgo przęz obie Strony.

Wykaz zaŁącznlków:

a)Zńącznlknr l do zapytania ofertowego - Formularz oferty,
b)Załącznlk rlr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczęnię o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu.

r,{*l'd*'FłiK

a)
b)

c)

d)

/ podpis kierownika jednostki /
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Fundusze
Europejskie
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warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załqczniknr I
do Zapytani a ofertow ego
z dnia ]9.05.20]7r.
znak:...

(pieczątka z adresem Oferenta)

oFERTA

DLA
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ul. Pl. Kosynierów Ic,67 - 400 Wschowa

I. Nazwa Oferenta:
Adres:

NIP: REGON:
KRS:

u- sprau,ie ofertr.kontakowac stę z

II. Nazwa usługi będącej przedmiotem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat.,,B" dla 11 uczestników projektu pn.:
,,Aktyr;vna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanogo przezPowińowę Centrum Pomocy Rodzinie
we Wschowie, współfinansowanego przez Unię Europejską zę środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś 7 Równowaga Społeczna.
Działanie 7 .2 Prograrny aktyrvnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

III. Termin realizacji usługi: 05 .06.ż0I7 r.-30.II.20 17 r.

IV. CałkowiĘ kosź usługi brutto na iednego uczestnika: ... .,. .. ...złotych brutto (w tym

VAT:. ...) słownie złotych:

Y.Załączniki:

1

2

J

/daą pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy/



ŹF,:i,:}l,:#:",

Załclcznik nr 2
do Zctpy:tania ofertowe go
z dnia ]9.05.2017r.
znak:

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKOW IJDZIAŁIJ W POSTEPOWANIU

Nazr,va wykonawcy

Adres wykonawcy

Data

Oświadczam, iź spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu określonę szczególowo w Zap7tańll
ofertowym nr ... . ...... z dnia .. ... ,.. .. na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii
,,B" dla l l osób w ramach projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, współfinansowanego przez |Jnię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społeczrego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego Oś 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7 .2 Programy aktyrvnej integracji realizowane przez
powiatowe cęntra pomocy rodzinie, dotyczące w szczególności:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czlmności, jezeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełnienia v,ryżej wymienionych warunków do oferty zńączam wszelkie dokumenty i

oświadczenia wskazarre przaz Zamawiającego \ry Zapfianiu ofertowym nr..... z dnia

/data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy/


