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ZSPnr4.RPLD.64/18.5.2019 
Łowicz dnia 18.07.2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności 

 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 

Projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” –  

Kurs prawo jazdy 

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00 

Ogłoszenie opublikowane w Bazie konkurencyjności Nr: 1196287 w dniu 18.07.2019 r. 

 

1. Zamawiający: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, w imieniu którego działa: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 

Łowicz 

2. Przedmiot zamówienia: „Realizacja zadania Nr 4 „Kursy dla uczniów wzmacniające ich zdolność 

do zatrudnienia” w ramach projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”” – Kurs prawa jazdy. 
3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem 

państwowym w WORD dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego 

w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu” zwanego dalej Projektem. Celem szkolenia 

jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do zdania egzaminu państwowego na 

prawo jazdy kat. B – I etap 2019 rok – 25 uczniów oraz II etap – 2020 rok - 15 uczniów. Łączna liczna 

uczestników – 40. 

3.1. Kurs prawa jazdy kategorii B obejmuje w szczególności: 

3.1.1. 30 godzin zajęć teoretycznych, w tym m.in. zagadnienia z ruchu drogowego oraz udzielania 

pierwszej pomocy, gdzie 1 godzina = 45 minut, 

3.1.2. 30 godzin zajęć praktycznych (praktyczne umiejętności prowadzenia auta), gdzie 1 godzina = 60 

minut, 

3.1.3. badania lekarskie dla każdego kandydata na kierowcę kat. B, 

3.1.4. ubezpieczenie NNW każdego uczestnika kursu (kserokopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

zajęć),  

3.1.5. przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego teoretycznego, 

3.1.6. przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego praktycznego ok. 1 godzina = 60 minut, 

3.1.7. zapewnienie dostępu do ćwiczeń na symulatorze jazdy z oprogramowaniem dostosowanym do 

kategorii B dla każdego uczestnika kursu, 

3.1.8. przygotowanie i przekazanie uczestnikom kursu materiałów szkoleniowych w postaci papierowej 

lub elektronicznej, 

3.1.9. egzaminy poprawkowe – maksymalnie 1 egzamin poprawkowy wewnętrzny teoretyczny i 

maksymalnie 1 egzamin poprawkowy wewnętrzny praktyczny, 

3.1.10. zapewnienie egzaminu państwowego - zewnętrznego teoretycznego i praktycznego w WORD  - 

pokrycie kosztów opłaty pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego,  

3.1.11. zapewnienie pierwszego egzaminu poprawkowego państwowego (teoria + praktyka) – poniesienie 

kosztów opłaty - dla max. 15 osób w I etapie oraz dla max. 15 osób w II drugim etapie, 

3.1.12. zapewnienie drugiego egzaminu poprawkowego państwowego (teoria + praktyka) – poniesienie 

kosztów opłaty - dla max. 10 osób w I etapie oraz dla max. 10 osób w II drugim etapie. 

3.2. Zajęcia teoretyczne powinny się odbywać w promieniu maksymalnie 30 km od Łowicza - w 
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prowadzenia zajęć poza Łowiczem Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu 

kursantów z Łowicza do miejsca prowadzenia kursu; zajęcia praktyczne – jazdy, powinny odbywać 

się i kończyć w siedzibie ośrodka szkoleniowego lub innym miejscu w uzgodnieniu z uczniem, jego 

rodzicem lub opiekunem prawnym. 

3.3. Szkolenie przeprowadzone zostanie na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1885 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 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. 

poz. 1206) a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań 

lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 
(Dz. U. z 2017 

r., poz. 250 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa w przedmiotowym zakresie. 

3.4. W cenie za kurs należy w szczególności uwzględnić: przeprowadzenie kursu, ubezpieczenie NNW, 

materiały dydaktyczne (materiały i testy w formie elektronicznej lub papierowej), koszty wydania 

zaświadczenia, koszt przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz 

egzaminów poprawkowych – maksymalnie 1 egzaminu poprawkowego wewnętrznego teoretycznego i 

maksymalnie 1 egzaminu poprawkowego wewnętrznego praktycznego, wodę gazowaną/niegazowaną 

po max. 0,5 l na każdy dzień prowadzenia zajęć teoretycznych dla każdego uczestnika kursu. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu zajęć. Projekt harmonogramu 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy w celu jego 

zatwierdzenia. 

3.6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu „Nowa jakość kształceni w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

3.7. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i możliwości zatrudnienia 

uczniów, poprzez nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, zdobycie i udokumentowanie 

doświadczenia zawodowego, rozwinięcie umiejętności ułatwiających poszukiwanie pracy oraz 

zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Okres realizacji projektu – do dnia 31.12.2020 r. - 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji projektu.  

3.8. Po ukończeniu kursu kursant powinien posiąść kompletną m.in. wiedzę oraz umiejętności z zakresu 

przepisów ruchu drogowego, bezpiecznej jazdy w ruchu miejskim, poprawnej techniki kierowania 

pojazdem, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowych zagadnień z zakresu 

obsługi samochodu.  

3.9. Wykonawca po zakończonych zajęciach zobowiązany jest do wydania zaświadczenia odrębnie dla 

każdego uczestnika, który ukończył kurs. 

3.10. Dokumentacja musi być oznaczona logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

Wytycznymi dot. oznaczania w/w projektu. 

3.11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości i liczebności grup w poszczególnych Etapach w 

uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup nie ulegnie zmianie. Możliwa 

jest jedynie zmiana liczby grup pomiędzy Etapami i liczebności uczestników pomiędzy grupami. 

Jednakże łącznie będą to 4 grupy obejmujące 40 osób. Przy czym w takiej sytuacji Zamawiający 

dopuszcza zmianę maksymalnej liczby osób w danej grupie. 

4. Obowiązki Wykonawcy dotyczące zamówienia: Wykonawca ma obowiązek: 
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4.1. poinformowania uczestników na pierwszym spotkaniu o współfinansowaniu projektu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

4.2. zorganizowania i opłacenia badań lekarskich, 

4.3. ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika na czas trwania kursu oraz dostarczenie 

Zamawiającemu kserokopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem, 

4.4. zapewnienia odpowiedniego wyposażenia w sprzęt i materiały umożliwiające prawidłowy przebieg 

kursu, 

4.5. zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia kursu (materiały 

zawierające aktualne obowiązujące przepisy prawa, kodeks drogowy, testy egzaminacyjne - 

dopuszcza się dostęp online do materiałów na czas trwania kursu), 

4.6. przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych – teoretycznego oraz praktycznego oraz sporządzenia z 

nich protokołów (kart egzaminacyjnych), 

4.7. przeprowadzenia jednego egzaminu wewnętrznego poprawkowego teoretycznego i jednego 

egzaminu wewnętrznego poprawkowego praktycznego dla każdego uczestnika oraz sporządzenia z 

nich protokołów (kart egzaminacyjnych), 

4.8. zapewnienia i opłacenia egzaminu państwowego, w tym poprawkowego, zgodnie z pkt. 3, podpkt. 

3.1.11 oraz 3.1.12. 

4.9. wystawienia odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu dla wszystkich 

uczestników,  

4.10. prowadzenia następującej dokumentacji szkoleniowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu w 

terminie 14 dnia od dnia zakończenia realizacji kursu: 

4.10.1. listy obecności uczestników na zajęciach, 

4.10.2. karty czasu pracy (dziennik zajęć) z uwzględnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki 

odbytych zajęć, 

4.10.3. potwierdzenie przekazania/odbioru materiałów szkoleniowych, 

4.10.4. protokołu z przebiegu egzaminu wewnętrznego wraz z zestawieniem wyników, 

4.10.5. potwierdzenia odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników, 

4.10.6. kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń o ukończeniu 

kursu, 

4.10.7. kserokopii zgłoszenia uczestników na egzamin państwowy (w przypadku, gdy uczestnik nie zda 

egzaminu wewnętrznego, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu tylko 

kserokopie dokonanej opłaty za pierwszy egzamin państwowy), 

4.10.8. kserokopii dokonanych opłaty za egzaminy państwowe, 

4.11. stosowania zasad promocji i informacji, zgodnie z wytycznymi dla projektów dofinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

4.12. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 

4.13. zapewnienia bezpieczeństwa uczestników podczas realizacji kursu, w szczególności zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4.14. przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2026 r. 

5. Termin realizacji: I etap: od dnia podpisania umowy (lipiec - sierpień 2019 r.) - listopad 2019 r. 

oraz II etap: styczeń 2020 r. - październik 2020 r. – (z zastrzeżeniem zmiany terminu realizacji), 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu zadania. 

6. Wykonania usługi przez kadrę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 
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7. Wszystkie kwestie, szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą zostaną doprecyzowane w umowie. 

8. CPV:  80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy 

9. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz procedurami wewnętrznymi i 

wytycznymi Projektu.  

10. Informacje i osoba upoważniona do kontaktów: Pani Ewa Bury - tel. (046) 46 837-49-49, e-mail: 

poczta@zsp4.lowicz.pl, w zakresie procedury: Kinga Miśkiewicz – tel. 600-698-835. 

11. Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy (lipiec - sierpień 2019 r.)  – do dnia 

31.10.2020 r. (z zastrzeżeniem zmiany terminu realizacji). 
12. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia - Wykonawca ubiegający się o 

zamówienie musi posiadać m.in. niezbędną wiedzę i doświadczenie, zdolność techniczną lub 

zawodową do wykonania zamówienia, a w szczególności: 

12.1. Znajdywać się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie budzącej wątpliwości co do możliwości prawidłowego 

wykonania zamówienia,  

12.2. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 

prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności, oraz 

12.3. Posiadać wpis do Rejestr Instytucji Szkoleniowych,  

12.4. Posiadać zdolność techniczną lub zawodową:  
12.4.1. Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli udokumentuje, iż posiada co najmniej 3 letnie 

doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkoleń kandydatów na kierowców co najmniej kat. 

B, oraz 

12.4.2. Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym, niezbędnym do wykonania 

zamówienia tj.: 

1. salą szkoleniową – wykładową, do przeprowadzenia m.in. zajęć teoretycznych,  

2. utwardzonym placem manewrowym spełniającym wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych 

w ramach kursów prawa jazdy kat. B, 

3. co najmniej 3 pojazdami do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B, 

spełniającymi wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowane do nauki jazdy,  

oraz 

12.4.3. Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia 

tj. posiadać niezbędne kwalifikacje instruktora lub instruktora wykładowcy nauki jazdy kat. B lub 

zatrudniać co najmniej dwie osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia wykładów i zajęć 

praktycznych z nauki jazdy samochodem kat. B. 

13. Wymagane dokumenty: 

13.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia, ze spełnia 

warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu: 

13.1.1. formularz ofertowy – zał. nr 1, 

13.1.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2, 

13.1.3. oświadczenie sytuacji ekonomiczno – finansowej – zał. nr 3 

13.1.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw 

do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

13.1.5. aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, 

uprawniający do wykonywania przedmiotowej działalności,  

13.1.6. oświadczenie o dysponowaniu pojazdami, salą szkoleniowo - wykładową oraz placem 

manewrowym w celu wykonania zamówienia publicznego – zał. nr 5, 

mailto:poczta@zsp4.lowicz.pl
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13.1.7. oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – zał. nr 6, 

13.1.8. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami zał. nr 7, 

13.1.9. oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 9 - w celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający 

żąda od Wykonawcy złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, 

13.1.10. aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). 

13.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

13.2.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 13.1.4. składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

13.2.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 13.2.1. zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem 

lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

13.3. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 13, składane są w oryginale, zaś dokumenty, o 

których mowa w ppkt 13.1.4., 13.1.5., 13.1.10 mogą być składane są w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio 

wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

13.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

13.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia”. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

złożonych dokumentów. 

14. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z 

wykorzystaniem załącznika nr 1 - formularz ofertowy, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 

atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres 

Zamawiającego, z adnotacją Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Realizacja zadania Nr 4 

„Kursy dla uczniów wzmacniające ich zdolność do zatrudnienia” w ramach projektu pn.: 

„Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” – Kurs prawa 

jazdy” oraz „Nie otwierać przed 29.07.2019 r. godz. 15
10

.”. 

15. Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert 

drogą elektroniczną. 

16. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: do dnia 29.07.2019 r., do godziny 

15ºº w sekretariacie Zamawiającego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz.  

17. Termin otwarcia ofert: 29.07.2019 r. godz. 15
10

, w siedzibie Zamawiającego - pok. Dyrektora 

Szkoły. 

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  
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18.1. Wykonawca określi wynagrodzenie jako ryczałtową cenę brutto. Cena oferty = cena za 

przeprowadzenie kursu dla 1 uczestnika plus cena za badanie lekarskie 1 uczestnika.  

18.2. Cenę należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.  

18.3. Cenę należy skalkulować przy założeniu, że usługa w ramach Projektu będzie realizowana w 

okresie: I etap: od dnia podpisania umowy (lipiec - sierpień 2019 r.)  - listopad 2019 r. oraz 

II etap: styczeń 2020 r. - październik 2020 r. (z zastrzeżeniem zmiany terminu realizacji). 

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny odrębnie dla każdej części zamówienia: 

19.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają wymagania 

określone w ust. 12. 

19.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium 

ceny brutto o wadze 80% oraz doświadczenie o wadze 20%. 

 

Nazwa kryterium Waga 

cena  80,00  

doświadczenie 20,00 

 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego 

 

Nazwa kryterium - cena - waga kryterium oceny – 80 % (pkt) 

 

          najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych  

wo = -----------------------------------------------------------   x 100 pkt 

                       cena oferty badanej 

 

wo – wartość punktowa oferty (liczba uzyskanych punktów) 

 

Nazwa kryterium: doświadczenie - waga kryterium oceny – 20 % (pkt) 

 

Sposób oceny: 

 

Przeprowadzenie szkoleń: 

1 szkolenie lub mniej: 0 punktów 

2 – 5 szkoleń: 5 punktów 

6 - 10 szkoleń: 10 punktów 

powyżej 11 szkoleń: 20 punktów 

 

19.3. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

19.4. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

19.5. W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert zawiera identyczną 

cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

udzielenia zamówienia. 
20.1. Informację o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty / unieważnienia postępowania 

Zamawiający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły, stronie szkoły oraz stosownym 
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publikatorze - bazie konkurencyjności. 

20.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem o terminie podpisania umowy. 

20.3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

21. Pozostałe informacje. 
21.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie zamieści na 

stronie Szkoły i w bazie konkurencyjności. 

21.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

21.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.  

21.4. Zamawiający zamyka - unieważnia postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli: 

21.4.1. nie została złożona żadna oferta, 

21.4.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,  

21.4.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a w wyniku negocjacji nie wynegocjowano ceny mieszczącej się w 

budżecie projektu na dane zadanie, 

21.4.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego. 

21.4.5. umowa o dofinansowanie Projektu została rozwiązana. 

21.4.6. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem 

zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu. 

22. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

23. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych. 

24. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

25. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu pkt. 12 zapytania ofertowego.   

Załączniki do zapytania: 

 formularz ofertowy – zał. nr 1 

 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – zał. nr 2  

 oświadczenie o sytuacji ekon –finans. – zał. nr 3 

 wzór umowy – zał. nr 4 

 oświadczenie o dysponowaniu – zał. nr 5 

 oświadczenie o doświadczeniu – zał. nr 6 

 wykaz osób – zał. nr 7 

 informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 8 

 oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 9 

                       
__________________________________ 

                                  Podpis 
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ZSPnr4.RPLD.64/18.5.2019 
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 

Projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” –  

- Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00 0 - Kurs prawa jazdy 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Adres ................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

adres e-mail: …………………………………………………………………….. 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu 

ul. Kaliska 5a 

99-400 Łowicz 

 

Zobowiązanie Wykonawcy: 

Oferuję realizację zadania pn.: „Realizacja zadania Nr 4 „Kursy dla uczniów wzmacniające ich 

zdolność do zatrudnienia” w ramach projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” – Kurs prawa jazdy”, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego 

 

1. za cenę (cena za kurs dla 1 uczestnika + cena za badanie 1 uczestnika):  

 

………………………………………………………………………………………..……… PLN brutto, 

  

słownie: …………………………………………………………………………………………………..  

 

w tym: 

 

1.1. cena za 1 kurs: …………………………………………………….……. brutto PLN 

1.2. cena za 1 badanie: …………………………………………………….… brutto PLN 

 

oraz cena za egzamin państwowy: teoria + praktyka:  

cena za egzamin państwowy: …………………………………………. brutto PLN 

 

2. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w realizacji kursów prawa jazdy w ilości:  

 

Ilość przeprowadzonych szkoleń:____________________________________________  

Kryterium oceny oferty 
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Oświadczam, że zajęcia teoretyczne w ramach oferowanego kursu zostaną przeprowadzone:  

 

_________________________________________________________________________________ 

(należy podać dokładny adres) 

 

 

Wyrażam     /    nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji projektu. 
(* niewłaściwe skreślić) 

 

3. Zobowiązuję się wykonywać zamówienie: I etap: od dnia podpisania umowy (lipiec - sierpień 2019 

r.) - listopad 2019 r. oraz II etap: styczeń 2020 r. - październik 2020 r. – po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu zadania - (z zastrzeżeniem możliwości zmiany 

terminu). 

 

4. Oświadczam, że: 

Zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Realizacja zadania Nr 4 „Kursy 

dla uczniów wzmacniające ich zdolność do zatrudnienia” w ramach projektu pn.: „Nowa jakość 

kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”” – Kurs prawa jazdy i spełniam 

wymagania w nim określone:  

a) zapoznałam/łem się z wymogami zawartymi w zapytaniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskałam/łem niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

b) akceptuję termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego, 

c) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

_________________________________________  

imię i nazwisko Wykonawcy, miejscowość i data 
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ZSPnr4.RPLD.64/18.5.2019 
Załącznik nr 2  

 

Wykonawca: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja zadania Nr 4 „Kursy dla 

uczniów wzmacniające ich zdolność do zatrudnienia” w ramach projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”” – Kurs prawa jazdy prowadzonego przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz, oświadczam, co 

następuje: 

 

 

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu 

ofertowym. 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

         ________________________________ 

(podpis) 
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ZSPnr4.RPLD.64/18.5.2019 
Załącznik nr 3 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

 

O SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja zadania Nr 4 „Kursy 

dla uczniów wzmacniające ich zdolność do zatrudnienia” w ramach projektu pn.: „Nowa jakość 

kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”” – Kurs prawa jazdy 

prowadzonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu, ul. 

Kaliska 5a, 99-400 Łowicz, oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że:                   znajduję się*     /      nie znajduję się * 

*nie właściwe skreślić 

 

w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania 

zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         ________________________________ 

(podpis) 
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WZÓR UMOWY 

 

 

 

Wzór umowy stanowi odrębny załącznik.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projekt Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00 pn.: 

„ Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu,  

ul. Kaliska 5 a, 99-400 Łowicz, www.zsp4.lowicz.pl, https://zsp4lowicz.bip.gov.pl/ 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

 

ZSPnr4.RPLD.64/18.5.2019 
Załącznik nr 5 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

oświadczenie o dysponowaniu pojazdami, salą szkoleniowo - wykładową oraz placem manewrowym 

w celu wykonania zamówienia publicznego 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja zadania Nr 4 

„Kursy dla uczniów wzmacniające ich zdolność do zatrudnienia” w ramach projektu pn.: „Nowa 

jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”” – Kurs prawa jazdy 

prowadzonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu, ul. 

Kaliska 5a, 99-400 Łowicz, oświadczam, co następuje: 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że:                   spełniam*     /      nie spełniam * 

*nie właściwe skreślić 

 

niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu : 

1. dysponuję salą szkoleniowo – wykładową do przeprowadzenia m.in. zajęć teoretycznych,  

2. dysponuję utwardzonym placem manewrowym spełniającym wymagania do prowadzenia zajęć 

praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B, 

3. dysponuję co najmniej 3 pojazdami do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B, 

spełniającymi wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowane do nauki jazdy. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         ________________________________ 

(podpis) 
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Oświadczenie wykonawcy 

o posiadanym doświadczeniu 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja zadania Nr 4 

„Kursy dla uczniów wzmacniające ich zdolność do zatrudnienia” w ramach projektu pn.: „Nowa 

jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”” – Kurs prawa jazdy 

prowadzonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu, ul. 

Kaliska 5a, 99-400 Łowicz, oświadczam, co następuje: 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że:                   posiadam *     /      nie posiadam * 

*nie właściwe skreślić 

 

co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkoleń kandydatów na kierowców co 

najmniej kat. B. 

 

 

 
 

 

 

____________________________                                                             ___________________________ 

                miejscowość, data                                                                                                podpis Wykonawcy  
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Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
 

Nazwa Oferenta ……………………………………………………………………………….. 

 

Adres Oferenta ………………………………………………………………………………… 

 

Telefon ……………………………. Fax.  …………………………………. 

 

PERSONEL 

 

 

 

Nazwisko i imię 

Zakres wykonywanych 

czynności w realizacji 

zamówienia, funkcja 

Podstawa dysponowania 

osobami 

Pracownik Wykonawcy/ 

innego podmiotu 

Kwalifikacje 

zawodowe, 

uprawnienia itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 

niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

___________________________                                       ________________________________ 

  Data                                                                                            Podpis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projekt Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00 pn.: 

„ Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu,  

ul. Kaliska 5 a, 99-400 Łowicz, www.zsp4.lowicz.pl, https://zsp4lowicz.bip.gov.pl/ 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

 

ZSPnr4.RPLD.64/18.5.2019 
Załącznik nr 8 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego, 

z siedzibą w Łowiczu, tel.: 46-8374949, e-mail: poczta@zsp4.lowicz.pl, 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w 

Łowiczu, którą jest Aleksandra Cnota Mikołajec z inspektorem można się skontaktować e-mail: 

aleksandra@eduodo.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

*     
Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
 

** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 

*** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
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OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 (podać nazwę oraz adres wykonawcy/wykonawców) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania 

ofertowego za zadanie pn.: „Realizacja zadania Nr 4 „Kursy dla uczniów wzmacniające ich zdolność do 

zatrudnienia” w ramach projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 4 w Łowiczu” – Kurs prawa jazdy” prowadzonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. 

Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz, w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczam  

(proszę o postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce):  

   

□ nie należę do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i 

konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369),   

 

□ z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie należę do tej samej grupy 

kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2019 r. poz. 369),  

 

□ wspólnie z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu należę do tej 

samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 369), i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu: 

 

l.p. podmioty należące do grupy kapitałowej 

  

  

  

 

 

 

______________________                ____________________________________ 

miejscowość i data            podpis(y) osoby (osób) upoważnionych  

do podpisania niniejszej oferty 

 
Informacja dla Wykonawcy: 

*Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

UWAGA: Informacji tej nie należy załączać do oferty  


