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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia 18-07-2019
Termin składania ofert
29-07-2019
Numer ogłoszenia
1196287
Status ogłoszenia
Zakończone
Miejsce i sposób składania ofert
1.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.”.
2.Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert drogą
elektroniczną.
3.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.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kinga Miśkiewicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
600-698-835
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
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.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: łowicki Miejscowość: Łowicz
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
1.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.
2.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.
Przedmiot zamówienia
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
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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.
Kod CPV
80411200-0
Nazwa kodu CPV
Usługi szkół nauki jazdy
Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie dotyczy
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy (lipiec - sierpień 2019 r.) – do dnia 31.10.2020 r. (z
zastrzeżeniem zmiany terminu realizacji) - zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Załączniki
 Wzór umowy
 Załączniki w wersji edytowalnej
 Zapytanie ofertowe
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca winien:
1.Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez
starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności, oraz
2.Posiadać wpis do Rejestr Instytucji Szkoleniowych.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli udokumentuje, iż posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w
zakresie przeprowadzania szkoleń kandydatów na kierowców co najmniej kat. B,
Potencjał techniczny
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,
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym, niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: 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.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca winien znajdywać się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie budzącej wątpliwości co do możliwości
prawidłowego wykonania zamówienia.
Dodatkowe warunki
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
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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.
Warunki zmiany umowy
1. Dopuszczalne są następujące zmiany umowy:
1.1 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami,
które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,
1.2 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji Zarządzającej, w szczególności w
zakresie sprawozdawczości itp.,
1.3 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem działania siły wyższej lub wystąpienia obiektywnych
czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
1.4 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie korzystna dla Zamawiającego.
2. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności:
2.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w tym wysokości składek ZUS.
Powyższe zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w
ust. 2 pkt 2.1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2.2., będzie
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość składek ZUS.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń, składek ZUS, osób
świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób
świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty do
zweryfikowania wzrostu wynagrodzenia tj. zestawienie wynagrodzeń wraz z wysokością składek ZUS, listę płac,
zakres czynności osób świadczących usługę, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu.
7. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 6, Strona, która otrzymała
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.
8. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu
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wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. W takim przypadku przepisy ust.
6-7 oraz 9 stosuje się odpowiednio.
9. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 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
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
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,
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,
13.1.10. aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Nazwa kryterium: cena - 80%
oraz
doświadczenie 20%
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
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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.
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków
udziału w postępowaniu pkt. 12 zapytania ofertowego.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia oświadczenia o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych - zał. nr 9 do zapytania ofertowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT ŁOWICKI
Adres
Stanisława Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
łódzkie , łowicki
Numer telefonu (46) 837 59 02
Fax (46) 837 50 15
NIP 8341882519
Tytuł projektu Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu
Numer projektu RPLD.11.03.01-10-0064/18-00
Inne źródła finansowania
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.
Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Oferta złożona w postępowaniu: OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „RONDO”, ul. Słowackiego 44, 99-400
Łowicz, data wpływu oferty do Zamawiającego: 25.07.2019 r. , cena oferty: 1.750,00 PLN.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 1 złożoną przez:
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „RONDO”, ul. Słowackiego 44, 99-400 Łowicz
cena brutto oferty za kurs i badanie dla 1 uczestnika: 1 750,00 zł
liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 80,00 pkt
liczba uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie: 20,00 pkt
suma uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 i spełniła wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu. Wynik
postępowania został zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu w dniu
02.08.2019 r.
Pełna lista podmiotów
1. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „RONDO”, ul. Słowackiego 44, 99-400 Łowicz

