Płużnica, 10.07.2018 r.
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B
Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
zaprasza
do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B dla uczestników projektu: „Nowy
start – Wracamy na rynek pracy – I edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu.
Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest
realizowane zgodnie z zasadą rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Kurs prawo jazdy kat B” stanowiącego etap realizacji
projektu: „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycja” dla 8 uczestników projektu w zgodnym z
przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami ( t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 627) oraz
Rozporządzenia Ministra 2 Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2016 poz. 232).
Na koszty kurs prawa jazdy kat. B składają się:
- wynagrodzenie wykładowców i instruktorów,
- koszt wynajmu sali wykładowej,
- koszt wynajmu placu manewrowego,
- koszt pomocy dydaktycznych, które przechodzą na własność Uczestników projektu,
- koszty eksploatacji samochodu/ów osobowego, np. zużycie paliwa, oleju i inne,
- koszty badań lekarskich Uczestników projektu,
- koszty egzaminu wewnętrznego,
- koszty ubezpieczenia NWW Uczestników projektu,
- koszty egzaminów państwowych (teoretyczny i praktyczny) na prawo jazdy w WORD dla Uczestnika
oraz koszty egzaminów poprawkowych (1 teoretyczna, 1 praktyczna)
Liczba osób może ulec zmianie
Liczba godzin – Program szkolenia obejmuje ogółem 60 godzin przypadających na jednego uczestnika
szkolenia, w tym: 30 godz. teoretycznych (1 godzina = 45 minut plus 15 minut przerwy ) i 30 godz.
praktycznych (1 godzina = 60 minut).
II. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
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a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej
opisanym przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku potwierdza oświadczenie
potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania
powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania
powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do zapytania.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania
powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do zapytania.
e) Realizują przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego co do liczby godzin
szkolenia oraz programu zgodnie z przepisami prawa. Warunek zostanie uznany za spełniony, w
przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani
kapitałowo i osobowo z zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania

III. Termin realizacji zamówienia:
Kurs prawo jazdy kat. B przeprowadzony zostanie w okresie od 30.07.2018 r. do 30.09.2018 r.
Konkretne terminy i godziny szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej.
W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany do m.in.:
1. organizacji miejsca szkolenia i kadry szkolącej
2. realizowania programu szkolenia i warunki umowy z zachowaniem należytej staranności
3. oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa
4. przeprowadzenia szkolenie (część teoretyczną i praktyczną) oraz egzamin wewnętrzny wg
aktualnie obowiązujących przepisów
5. wydania dokumentu zgodnego z obowiązującymi przepisami uprawniający do przystąpienia do
egzaminu państwowego oraz dostarczenia Zamawiającemu egzaminu wewnętrznego wraz z
wynikami
6. przedłożenia harmonogram szkolenia co najmniej na 3 dni przed jego rozpoczęciem
7. pokrycia kosztów:
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- materiałów szkoleniowych przekazywanych na własność każdemu uczestnikowi szkolenia,
- badań lekarskich uczestników
- ubezpieczenia uczestników kursu (NNW).
- dowozu na egzamin państwowy oraz poprawkowy
- egzaminu państwowego oraz poprawkowego
8. dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia odbioru przez Uczestników projektu
pomocy dydaktycznych
9. prowadzenia dokumentacji zajęć edukacyjnych, która obejmuje wymiar zrealizowanych godzin
szkolenia, tematykę zajęć oraz listę obecności uczestników.
10. prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających
ukończenie szkolenia.
11. informowania Zamawiającego w formie pisemnej na bieżąco, najpóźniej w następnym dniu, o:
a) wszystkich przypadkach nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji z uczestnictwa w
szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób,
b) przypadkach zmian kadry szkoleniowej (dopuszczalnej tylko w uzasadnionych przypadkach, z
zastrzeżeniem iż nowa kadra musi posiadać co najmniej takie same kwalifikacje jak kadra
przedstawiona w ofercie Wykonawcy) oraz innych zmian dotyczących przebiegu szkolenia,
c) wszystkich wypadkach powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca
szkolenia i z powrotem.
12. sporządzenia protokołu powypadkowego w przypadku określonym w pkt. 8 c.
13. przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty ukończenia przez uczestników szkolenia,
następujące dokumenty:
a) oryginały bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o ukończeniu
szkolenia,
b) program kursu z wyszczególnieniem terminów zajęć, godzin zajęć i ich tematyki oraz list
obecności.
14. potwierdzania zgodność kopii pism lub dokumentów opatrując je klauzulą „Stwierdzam zgodność
z oryginałem”, wraz ze wskazaniem daty i podpisem osoby stwierdzającej zgodność treści.
15. przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację szkolenia
oraz archiwizować je zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
16. poinformowania Uczestników przez prowadzącego zajęcia przed każdym ich rozpoczęciem, że
zajęcia są realizowane w ramach projektu „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycja”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

IV. Miejsce wykonywania zlecenia:
Kurs prawo jazdy kat. B przeprowadzony zostanie w Płużnicy - teoria, w Gminie Płużnica i Grudziądzu
– praktyka
V. Sposób składania dokumentów:
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na
adres: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica z dopiskiem: „Kurs
prawo jazdy kat B”
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Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214
Płużnica w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, albo listownie do dnia 23.07.2018 r. do godz. 14.00.
- o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie,
- oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione.
VII. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia
wykonawcy i bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w
projekcie środki okażą się niewystarczające.
Płatność w formie bezgotówkowej, płatne po przedłożeniu rachunku/faktury po wykonaniu bez
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego usługi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury.
VIII. Kryteria wyboru ofert:
1) cena (załącznik nr 1) – 100%

Zapytanie o przedmiot zamówienia:
Osoba do kontaktu: Agnieszka Bernady
Informacje dostępne pod numerem telefonu: 608-759-795
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