MÓJ CEL - PRACA
www.celpraca.kul.org.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01

Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ S.C. w Gdańsku

Gdańsk, 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 01.10.2014
Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski wraz z Kaszubskim
Uniwersytetem Ludowym z siedzibą w Wieżycy oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach,
realizując projekt pn. „Mój cel - PRACA” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
zaprasza
do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy

I.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C (kierowca samochodu ciężarowego) oraz kursu kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy dla 2 osób.

Kurs prawa jazdy kat. C obejmuje:
a) zajęcia teoretyczne w wymiarze po 20 godz. lekcyjnych (1 godz. = 45 min.) dla 2 osób;
b) zajęcia praktyczne w wymiarze po 30 godz. zegarowych (1 godz. = 60 min.) dla 2 osób;
c) jeden egzamin państwowy dla każdego z uczestników.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy obejmuje:
a) zajęcia teoretyczne w wymiarze po 130 godz. lekcyjnych dla 2 osób;
b) zajęcia praktyczne w wymiarze po 10 godz. zegarowych dla 2 osób;
c) jeden egzamin państwowy dla każdego z uczestników.

Każdy z uczestników powinien przejść niezbędne badania lekarskie i psychologiczne.
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II. Wymagania:

1. Wykonawca winien przeprowadzić kursy zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnie
obowiązujących przepisach, w szczególności Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz.U. Nr 58, poz. 515 z 2003 r.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października
2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami,
instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, poz.1834 z późn. zmian.).
2. W/w kursy powinny być realizowane w następujących godzinach
a) zajęcia teoretyczne od 20.10.2014r. do 01.11.2014 od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00; po
01.11.2014 od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 15:00;
b) zajęcia praktyczne powinny być dostosowane do dyspozycyjności poszczególnych uczestników kursu.
3. Wykonawca zabezpiecza materiały i pomoce naukowe potrzebne w trakcie trwania kursu, które powinny
być przygotowane starannie, a ich treść zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
współczesnej wiedzy w zakresie przedmiotu kursu.
4. Wykonawca zabezpiecza salę szkoleniową, wraz z zapleczem sanitarnym, przystosowaną do prowadzenia
zajęć, wyposażoną w stoliki, krzesła oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć teoretycznych w
trakcie trwania kursu, ponadto wykonawca zapewni możliwość przygotowania gorących napoi (m.in.
czajnik, szklanki, filiżanki).
5. Zajęcia praktyczne i teoretyczne muszą być prowadzone przez uprawnionych instruktorów.
6. Zajęcia teoretyczne oraz zajęcia na placu manewrowym muszą odbywać się na terenie powiatu
kartuskiego dla 1 osoby i powiatu kościerskiego dla 1 osoby.
7. Po przeprowadzeniu kursu należy przeprowadzić egzamin wewnętrzny, zgodnie z zasadami określonymi
dla egzaminu państwowego na prawo jazdy. Jeżeli Uczestnik nie zda egzaminu wewnętrznego za
pierwszym razem, egzamin jest powtarzany. Wykonawca na swój koszt przeprowadza egzaminy
wewnętrzne. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego każdy Uczestnik musi otrzymać zaświadczenie o
ukończeniu kursu.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, składanie ofert częściowych dopuszczalne jest
jedynie w zakresie lokalizacji kursu zgodnie z pkt. II.6 i IV.

III. Wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
(Dz.U. nr 217, poz.1834 z późn. zmian.).
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki oraz informacji o współfinansowaniu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi, na wszystkich
dokumentach związanych z kursem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach o ukończeniu
kursu. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się
zajęcia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej kursu nie krócej niż do dnia
31.12.2020 r. oraz udostępniania jej zarówno Zamawiającemu jak i innym uprawnionym podmiotom
odpowiedzialnym za realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Miejsce i termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja:


powiat kartuski dla 1 uczestnika,



powiat kościerski dla 1 uczestnika

Przewidywany termin realizacji kursu (uzależniony od daty rozpoczęcia kursu):
20.10.2014-31.12.2014 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, poz.1834 z
późn. zmian.);
b) posiadają aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) wydruk z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
Wykonawcy -kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
c) posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP, właściwy ze
względu na siedzibę Wykonawcy - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
d) posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem;
e) dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. min. 1 samochodem
ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 10 t i długości co najmniej 7 m, dla
przeprowadzenia kursu w zakresie prawa jazdy kat. C, zgodnym z warunkami określonymi w Ustawie z
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dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. Nr 58, poz. 515 z 2003 r.) wraz aktami
wykonawczymi, a także placem manewrowym na terenie powiatu kartuskiego i/lub kościerskiego;
f)

dysponują kadrą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia, tj. min 2 instruktorami posiadającymi
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. Nr 58, poz. 515 z 2003 r.) wraz aktami wykonawczymi.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone przez
Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) wypełniony formularz oferty;
b) Wypełnione oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego,
c) szczegółowy program kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na
przewóz rzeczy;
d) aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) wydruk z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
e) opis miejsca prowadzenia kursu ze wskazaniem warunków lokalowych do prowadzenia wykładów,
warunków socjalnych oraz wyposażenia dydaktycznego, a także opis posiadanych pojazdów i placu
manewrowego (lokalizacja, powierzchnia, tytuł posiadania, itp.);
f)

wykaz kadry dydaktycznej prowadzącej kurs, z danymi o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych,
posiadanym doświadczeniu (wraz z tematyką prowadzonych kursów), zakresu wykonywanych przez
nich zajęć (zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej). Do wykazu należy dołączyć życiorysy
wykładowców/instruktorów, kserokopię dyplomu ukończenia szkoły lub świadectwa kwalifikacji
zawodowych oraz pisemną zgodę tych osób na przeprowadzenie w/w kursów;

VI. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena - maksymalnie 50 punktów przyznanych zgodnie z wzorem:

cena oferty najniższej
------------------------------ x 50 punktów
cena oferty badanej
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UWAGA! W przypadku, gdy zaoferowana cena budzić będzie wątpliwości, co do możliwości należytego
wykonania usługi w tej cenie, Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek,
P.Kanarski wraz z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kartuzach zastrzegają sobie prawo do zażądania przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów
kursu oraz do odrzucenia oferty z rażąco niską ceną.

2. Doświadczenie wykonawcy w realizacji kursów współfinansowanych przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego – 10 punktów.
Wykonawca winien wykazać, że przeprowadził co najmniej 5 szkoleń grupowych współfinansowanych
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie przedmiotu
zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o tematyce tożsamej z przedmiotem
zamówienia. Wykonawca winien przedstawić stosowane dokumenty.

3. Posiadanie przez nie mniej niż 2 pracowników Wykonawcy uprawnień instruktora nauki jazdy na
prawo jazdy kat. C od co najmniej 3 lat - 5 punktów.
Wykonawca winien przedstawić stosowane dokumenty.

4. Posiadanie 8-biegowego pojazdu do szkolenia kierowców na prawo jazdy kat. C - 25 punktów.
Wykonawca winien przedstawić stosowne oświadczenie o posiadaniu 8-biegowego pojazdu do
szkolenia kierowców na prawo jazdy kat. C oraz kserokopię dowodu rejestracyjnego w/w pojazdu
potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

5. Miejsce wykonania zamówienia - maksymalnie 10 punktów:
a) na terenie miasta Kartuzy- 5 punktów;
b) na terenie miasta Kościerzyna- 5 punktów.
Wykonawca winien przedstawić dokumenty poświadczające, iż posiada salę szkoleniową i plac
manewrowy na w/w terenie - umowa najmu lub akt notarialny.

VII. Opis sposobu wyboru oferty
1.

Wykonawca może uzyskać podczas badania i oceny oferty maksymalnie 100 punktów.

2.

Punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
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3.

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej
kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny składanej oferty.
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia (z uwzględnieniem kosztu badań
lekarskich i psychologicznych oraz kosztu egzaminów zewnętrznych);
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy
wynikający ze wskazanego terminu w pkt. IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji części
zamówienia u różnych Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru
żadnej z ofert.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty.
1. Ofertę, sporządzoną wg załączonego wzoru wraz z wymaganymi dokumentami, w zaklejonej
kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją
wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy” w terminie do dnia 15.10.2014 r., do godz.14.30
(liczy się data wpływu) w formie pisemnej, można dostarczyć:
a) Osobiście na adres: al. Grunwaldzka 190, 80-266 Gdańsk
b) Przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź przesyłką kurierską na adres: al. Grunwaldzka
190, 80-266 Gdańsk
2. Komisyjne

otwarcie

i

ocena

ofert

nastąpi

dnia

16.10.2014

o

godzinie

10.30

w siedzibie Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c., al. Grunwaldzka 190, 80-266
Gdańsk.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu nie będą
rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. W toku postępowania Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe czynności nie przewidziane w
treści niniejszego zapytania do złożenia oferty.
7. Oferty nie podlegają zwrotowi.
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X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub mailowo wszystkie
podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2.

Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

I. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami.
Angelika Engler- asystent koordynatora projektu,
Nr tel. 58 78 26 816, tel. kom. 693 607 020
Adres e-mail: angelika.engler@euro-fundusz.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
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Załącznik nr 1
OFERTA
My, niżej podpisani, ……………………………………………………………………………………………………………….…………...
Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe dotyczące:……………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę:


…………….… PLN brutto / …………………..PLN netto za zakres przedmiotu zamówienia.
W cenie oferty uwzględnione zostały:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres ………… 2014 – ……………. 2014.

Ofertę składamy na _______ ponumerowanych stronach.
Załączniki:
1) …………………………..
2) …………………………..
3) …………………………..
…………………….., dn. ……………………..

…….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)
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Załącznik nr 2
………………………………………………………
/Miejscowość, data/

………………………………………….
/Nazwa i adres/
OŚWIADCZENIE

Ja, …………………………………………………………… niżej podpisany, reprezentując …………………………………………………….
(imię i nazwisko)

(nazwa firmy)

oświadczam, iż …………………………………………………………………………………………… nie jest powiązany z Centrum
(nazwa firmy)
Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski, Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym z
siedzibą w Wieżycy oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązanie

kapitałowe

lub

osobowe

rozumie

się

wzajemne

powiązanie

pomiędzy

…………………………………………………………………………….. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
(nazwa firmy)
imieniu …………………………………………………………………………………………………………………………. a Centrum Doradztwa
(nazwa firmy)
Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski, Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym z siedzibą w
Wieżycy oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi czynności związanych z przygotowaniem i
prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na: pełnieniu funkcji członka
organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawania w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………….………………………………………
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