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W zvliązku z aft. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia ż004 r. Prawo zamówień publiczrrych
(tj. Dz.U. z20l5r,, poz.2164 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym:
o cenę na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii ,rB" dla 11 osób w rarnach

,rAkfywna integracja w Powiecie Wschowskim"

projektu

pn.

W związku zrealizaĄą projektu pn. ,,AkĘwna integracja w Powiecie Wschowskim", współfinansowanym
przezUnię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś7 Równowaga Społeczna, Dzińanie 7,2 Programy
akĘwnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, PCPR we Wschowie, zwraca się
z zap7taniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. ,,B" dla 11 uczestników
projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" .

4 ust. 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 roku Prawo
zamówień publiczrych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn, zm.) o wartości zamówienia
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto, a także na podstawie Zarządzenia nr 412014
Kierownika Powiatowego Cęntrum Pomocy Rodzinie we Wschowie z dnia 02 częrwca 2014r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzięlania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
Postępowanie prowadzone jest na podstawię art.

równowartości kwoty 30.000 ęuro netto.

KOD CPV WG WSPOLNEGO SŁOWNIKA ZAMOWIEŃ:
1200-0 Usługi szkół naukijazdy
80411100-9 Usfugi w zakresie egzaminów
8041

na prau,o jazdy

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
ul. Pl. Kosynierów lc, 67 - 400 Wschowa
tel. 65 540 17 58,65 540 17 59
fax. 65 540 17 59
e-mail: pcpnvschowa@o2,pl
www.pcprwschowa.pl

1.

Przedmiotzamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenię kursu prawo jazdy kat.,,B" dla 1 1 uczestników projektu pn.:
,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" realizowanego ptzezPowiatowe Cęntrum Pomocy Rodzinie
we Wschowie, współfinansowanęgo przez Unię Europejską zę środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś7 Równowaga Społecma,
Dzińanię 7.2Prograrny aktywnej integracji realizowane ptzezpowiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej u co najmniej 120 klientów
PCPR we Wschowie, w tym 28 osób niepełnosprawnych w okresie od 01.06.2016 roku do 3I.12.2018 roku
poptzęz zastosowani ę wachlarza usług aktywnej integracji.

Okres wykonywania zamówienia:

23 .a5,2017 r.- 30.1 7.2017 r.

Zakres obowiązków:

i)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)

Przeprowadzenie dla 1l osób kursu teoreĘcznęgo i praktycnlego prawa jazdy kategorii ,,B",
zgodnie z Wmaganiami i warunkami określonymi w Ustawie z dnia 5 stycznia 20Il r. o
kierujących pojazdarni (Dz. U. z2aI6 r. poz. 627, zpóźn. zm.);
Przeprowadzenie kursu ptakĘcznego dla każdego uczestnika w różnych warunkach drogoworuchowych, w fym co najmniej 2 godziny po zapadnięciu znroku, 8 godz. na drogach o
dopuszczalnej prędkościporuszania się powyżej 70 l<rnlh, a takłże co najmniej 4 godz. w mieście,w
którym prowadzone są egzaminy państwowe na kategorię ,,B" przez WORD
Przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu z teorii i prakĘki, który treściąi zasadami będzie
odpowiadał egzaminowi państwowemu otaz przedstawienie Zamawiającemu protokofu
z e gzaminu wewnętrzne go ;
Zapewnienie uczestnikom szkolenia badań lekarskich niezbędnych do uczestnictwa w kursie pfawa
jazdy oraz przedłożenia Zarlawiającemu kserokopii wydanych przez lekarza przedmiotowych
zaświadczeń l ekarskich

;

Zapewnienie co najmniej 2 samochodów osobowych, przystosowanych do nauki jazdy kat. ,,B",
marka wszystkich pojazdów musi być taka sama, jak pojazdów egzaminacyjnych w WORD Leszno;
pojazdy nie mogą być starsze niż 5lat;
Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktyczrrych (m.in. aktualne przepisy ruchu
drogowego lub Kodeks ruchu drogowego, przykładowe testy egzaminacyjne wydrukowane lub na
płycie CD - wybór na|eży do kursanta) na własnośó oraz przedłożenieZamawiającemu listy
potwierdzającej odbiór w/w materiałów przez uczestników na wzorze dostarczonym ptzez
Zamawiającego;
Przygotowanie 1 egzemplarza matęriałów dydaktycznych, o których mowa w pkt, 6 do wglądu dla
Zamavtiającego;'

Przygotowanię i dostarczenie Zamawiającemu harmonogTamu zajęó teoreĘcnrych w rozbiciu na:
datę, godzinę, imię i nanvisko InstrŃtora, temat zajęć i miejsce szkolenia (na co najmniej 3 dni
przed ich roąoczęciem) na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego;
Przygotowanie i dostarczenie Zamavliającemu harmonogramu zajęć praktycznych w rozbiciu na:
imię i nazwisko, numer telefonu Instruktora, imię i nazwisko kursanta, marĘ pojazdu na którym

będzie szkolony uczestnik, adres placu manewrowego (na co najmniej

3 dni

przed ich

tozpoczęciem), na wzotze dostarczonym przez Zarnawiającego;
l0) Zapewnienie co najmniej dwóch wykwalifikowanych Instruktorów nauki jazdy kat. ,,B";
11) Prowadzenie dokumentacji szkolenia, w tym dokumentacji zdjęciowej i dostarczenie jej w formie
elektronicznej na płycie CD Zamawiającemu po zakończenbl kursu. Dokumentacja zdjęciowa
powinna przede wszystkim uwzględniać zajęcia teoretyczne (warunki sali, oznaczenie sali, obecność
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uczestników na zajęciach, materińów szkoleniolyych)

i

ptakĘczne (warunki pojazdu, obecność

kursantów, plac manewrowy, jazda w różnych warunkach pogodowych);

IŻ) Prowadzenie Dziennika zajęó, w którym będzie uwzględniona obecnośćkursantów na zĄęciacb
PtaktYcznych i teoretycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w ośrodkach nauki jazdy i
starczeni e czyte lne go oryginafu Zarnaw iaj ącemu

p o zakończeniu s zkolenia ;
13) Dostarczenie Zamawiającemu kserokopii potwierdzonych za zgodnośćz oryginałem zaświadczęń

do

potwierdzaj ących ukończęnie kursu prawa jazdy kat. ,,B" przez kursanta;

14) Opłacenie jednorazowo egzaminu końcowego (teoretycznego i praktycznego) w WORD oruzbadań
lekarskich uczestnikom kursu i przedłożenie oryginałów dowodów wpłaĘ Zamawiającemu;
15) ZaPewnięnie sali szkoleniowej do zajęc teoretycznych, ogrzanej do temperatury pokojowej
(dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, na terenie miasta Wschowa;

16)

Przekazanie uczestnikom kursu informacji o współfinansowaniu kursu ze środków Unii
EuroPejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznaczęnia dokumentacji i
miejsca szkolenia informacją o współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecmego (yrzekazaną przez PCPR) orazw logoĘpy Unii Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego;
17) ZaPewnienie co najmniej jednej 20 minutowej przerwy, w trakcię zajęć teoreĘcznych z bufetem
kawow;'m, w skład którego wejdzie: kawa, hęrbata, woda gazowana i niegazowana, cukier,
śmietanka,pączeWdroż&żówka, ciastka co najmniej 3 rodzaje, w tl,rn jeden rodzaj z czeko|adąlub
nadzieniem);

18) PrzeProwadzenię ankieĘ ewaluacyjnej na zakończenie szkolenia, oceniającej poziom zadowolenia
uczestników ze sPosobu prowadzeni a, realizacji i przebiegu szkolenia (na wzorze przekazanym
przez PCPR) i dostarczenie jej Zamawiającemu;
19) UbezPieczenie uczestników kursu, na czas trwania zĄęć z zakresu Następstw Nieszczęśliwych
WYPadków, na sumę ubezpieczenia co najmniej l0 tys. ń i przedłożenie Zamawiającemu,
kserokopii polisy NNW.

2.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci (osoby ftzycznewykonujące dzińalnoścgospodarczą i
osoby prawne), którzy posiadają uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 5 sĘcznia 20Il r. o kierujących
Pojazdami (Dz. U. z 2016 t. poz. 627, z póżn. zm.), a także posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenię do
wYkonania zamówienia. W przypadku osób prawnych należy wskazać osobę, która będzie bezpośrednio

ręalizowńa zadania, z oŚwiadczeniem tej osoby, że jest ona związana z oferentem i będzie na rzecz niego
wykonywaĆ zadania wskazane w ofercie. Ponadto Oferenci ubiegający się o zamówienie są zobligowani do
zapewnienia warunków określonych w przedmiocie zamówienia.

Za sPełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zama,wiający lzna: załączenie kserokopii wpisu
do właŚciwego rejestru ośrodków szkolenia kierowców prowadzonych ptzez Starostę oraz kserokopię

uprawnień instruktorów nauki jazdy kat. ,,B".

SPełnienie warunków formalnych ZamawiĄący oceni na podstawię dokumentów i informacji dostarczonych
przez Oferenta.
Zamawiający ma prawo do wykluczęnia z postępowania Oferentów,lłorzy nie spełniają warunków udziŃu
w Postępowaniu. Wykluczęnie Oferenta będzie jednoznacznę z odrzucenięm ńożonej przezniego oferty.
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3.

Wymagane dokumenĘ i oświadczenia:

Wykonawca zobowiązany jest przedłozyć stosowne dokurnenty:

a)
b)

c)
d)

e)

0
g)

Wypełniony ,,Formularz ofeńy" stanowiący Zńącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, podpisany

przez Wykonawcę;
Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Zńączaik Nr 2 do Zapytania ofertowego o
spełnianiu warunków udziŃl w postępowaniu;

Dokument potwierdzający formę prawną prowadzonej działalnościm.in: wpis do ewidencji
działalnościgospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a takżę oświadczenie
wskazanej osoby (osób) do rea|izacji przedmiotu zamówienia, że są one związarle z Oferentęm i
będą na jego rzecz wykonywać zadania wskazane w ofercie;
wpis do właściwegorejestru ośrodków szkolenia kierowców prowadzonego przęz Starostę
(Kserokopia Potwierdzona za zgodnośćz oryginałem przez Oferenta, z datą, miejscowością
i podpisem);

Kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów, na których prowadzone będą zajęcia praktyczne
wTaz z aktualnymi badaniami technicmymi, i obowiązkowymi polisami OC, potwierdzoną za
zgodność z oryginńem przez Oferenta, z datą, miejscowością i jego czytelnym podpisem;
Kserokopie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje instruktorów,którzy będą prowadzić zajęcia
teoretyczne i praktyczne z kursantami, potwierdzone za zgodnośćz oryginŃem przez Oferenta, z
datą, miejscowością i jego czytelnym podpisem;
W przypadku osób prawnych wskazanie osoby, która będzie bezpośrednio realizowała zadante, z
oświadczeniem tej osoby, że jest ona rwiązana z Oferentem i będzie na Tzecz niego wykonywaó
zadania wskazane w ofercie.

Dokumenty zŁożone w formie kopii muszą byó opatrzone klauzulą: ,,ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM" i
poświadczonlpTzez Oferenta.

4.

Inne istotne warunki zamówienia:

Szkolenie teoretyczne należy przeprowadzió na terenie miasta Wschowa. Wykonawca zobowiązany będzie
w trakcie trwania praktyczrrej częścikursu umoźliwić (na żądanie uczesbrika kursu) rozpoczynanie i
kończenię nauki jazdy w mieście Wschowa. Zamavłiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tzn.
tylko na zajęcta teoretyczne lub praktycme. Płabrośćzarcalizację usługi będzie dokonywanaw tatach, przy
czym v"rypłata pierwszej raty nastąpi po z*ończeniu szkolenia częściteoretyczrej . Każda następna rata po
Ńończeniu przez kursanta częścipraktycznej. Orslacza to, ze Wykonawca będzie mógł wystawić faktllrę za
każdego kursanta, który Ńończy kurs lub zbiorowo za grqpę kursantów lub zbiorowo za wszystkich
kursantów. Cenę za kurs należy podać na jednego uczestnika brutto, z Wszczególnieniem lcwoł badań
lekarskich. W przypadku przerwania szkolenia ptzez Llczestnka, Zamavtiający proporcjonalnie pomniejszy
Wykonawcy należność,z uwzględnieniem ilościdni zajęć teoreĘcznych i zajęó praktycznych, w których
uczestniczył kursant oraz kosztów jakie poniósł Wykonawca do dnia przerwania kursu przez uczestnika (np.
badania lekarskie, materiĄ szkoleniowe). Zanawiający zastrzega sobie zmianę liczby uczestników kursu.
Zarnawiający zastrzega możliwośćdokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu. Zamawiający

zastrzega możliwośćunięważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega
możliwośćzaproszenia do negocjacji Oferentów,którzy złoĘ|i najkorzystniejsze ofeĄ, a których wartość
pt zeŁ,r acza szacunkowy plan Zama:wi aj ące go.

5.

Sposób przygotowania ofeńy:
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a) Każdy Wykonawca może złoĘó tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu ofeĄ stanowiącym Załączniknr 1do zapytaniaofertowego wTazzwymaganymizńącznikami. Ofertę
składa się pod rygolęm nieważnościw formie pisemnej;

b) Wykonawca ponosi wszelkie kosźy związane zprzygotowaniem i złożeniem ofeĘ.

6.

Informacje doĘczące ceny:

a) Wykonawca podaje dla oferowanej usfugi cenę brutto za przeszkolenie jednego uczestnika (z
VAT) zawierującą wszystkie składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rczliczeń
Wykonawcy z Zamavliającym (z wyszczegilnieniem kwoĘ za badania lekarskie). Kwotę
liczbowo i słownie naleĘ wpisać w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego;

b) Wartośćzamówienia naleĘ podaó z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku;
c) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN);
d) Podana cena obowiązuj e ptzęz cĄ okres objęł umową tj. do 30. 1 7.2017 r,

7.
8.

Termin realizacji zamówieniaz 23.05.2017r. - 30.11.20I7r.
Kryterium wyboru oferty:

Kryteria formalne:

a)
b)

spełnienie warunków udziŃa w postępowaniu zgodnie zpkt 2 Zapfiania ofertowego;
ńożenie kompletu dokumentów, zgodnie zplrJ 3 Zapytania ofertowego.

Kryteria merytoryczne:
Cena

-

100%

Wybór najkorzystniejszej oferĘ nastąpi w oparciu o następujące

Lp.

1,

Kryterium ,

,

Znaczenie

procentowe

kry.terium

Cena (

C_

Ęteria l

ich znaczenie:

Maksymalna ilość

punktów jakie może
otrzymać oferta

)

Zasady oceny kryterium ,,Cena'o ( C ) - l00

o/o.

W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilośćpunktów
wynikającą zęwzoru:
li

C-

]

:':

,,

l

;':

x 100 pkt.,
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gdzie:

C

- ilośćpunLlów jakie

otrzyma oferta badana za kryterium,,Cena",

C min - cena oferty najtńszej,
C bad.- cena oferty badanej.

Maksymalna ilośćpunktów - 100 pkt.
100. Pozostałe oferly zostanąprzeliczone
Oferta znajniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów
prowadzone w trakcie oceny kryterium
powyzszego
matemŃyczne
wzoru. Wszystkie obliczenia
według
będą wyliczanę z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku"

9.

Miejsce

a)

i

terrnin złożenia oferĘ.

Ofertę należy ńożyć w formie papierowej listownie lub osobiście w zabezpieczonej kopercie
opatrzonej napisem ,,Oferta na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. "B" dla uczestników
projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim", w siedzibie PCPR na
ul.
Pl.Kosynierów lc,67 -400 Wschowa, dodnia:18.05.2017roku,dogodz" 11.00.Zadzieńwpływu

uznaje się dzień zarejestrowania w siedzibie Zamawiajqcego.
b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez osobę
reprezentuj ącą Wykonawcę.
c) Osoba do kontaktu: Przemysław Maksymów -koordynator projektu, tel. kom.: 664921399

:xi

Z

Wykonawcą, który

ńoĘ najkorzysffiiejszą

ofertę zostanie podpisana umowa na realizację

usługi.

i:i
r.,, )

{i}

wyborze oferty Zamawiający poinformuje popTzez zamieszczenie informacji o wyborze
Wykonawcy na stronie internetowej Zamawiającego: www,pcprwschcwa.pl
Zamawiający zawrze rrmowę w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferĘ.
Zamavtiapcy przewiduje możliwośó dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.

O

Wykaz załącznikow:
a)

b)

Załącznik nr

1

do zapytania ofertowego

- Formularz ofeĄ,

Załącznlk nr 2 do zapytania ofertowego
postępowaniu.

*

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

cENTBUM
noDZiNlE
lkty :7.,.'.ti
/

^ ,

\,

..,,,.ir.. f*,tl,nl,

podpis kierownika jednostki /
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