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Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z2OL3r., poz.9O7 z poźn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

W związku z realizacją Projektu Pn.,,Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim", współfinansowanego
Przez Unię EuroPejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego OŚ 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7,2 programy aktywĘ
integracji realizowane przez centra pomocy rodzinie, PCPR w Świebodzinie, zwraca się z zapytaniem
ofertowYm dotYczącYm Przeprowadzenie kursu na prawa jazdy kategorii,,B" dla 16 osób w ramach projektu
pn.,,Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim''

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku _ Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2o1,3 r., poz. 9o7 z późn. zm.) o wartości zamówienia
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto.

ZAMOWlEŃ:

80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

Zamaw!ający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
ul. Zaków 3, 66-200 Świebodzin
Tel: 607034 442, Fax: pcpr.swiebodzin.pl
ad res strony inte rnetowej: http://www. pcpr.swiebodzi n, pl/

1. Przedmiotzamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. ,,B" dla 16 uczestników projektu
Pn.: ,,AktYwna integracja w Powiecie Świebodzińskim" realizowanego przez powiatowe Centrum pomocy
Rodzinie w Świebodzinie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
SPołecznego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oś 7 Równowaga Społeczna,
Działanie 7 .2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej wśród 182 osób,
W tYm 72 osób niePełnosPrawnych wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym
klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie w okresie 01.05.2016-3I.I2.2o78r,

Okres wykonywania zamówienia : 16.06.2 OI7 r.- 30.tL.2017 r.



Zakres obowiązków:

1) PrzeProwadzenie dla 16 osób kursu teoretycznego i praktycznego prawa jazdy kategorii ,,B,,, na
terenie miasta Świebodzin, zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w Ustawie z dnia 5
stycznia 2o7I r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2076 r. poz. 627, z poźn. zm.);

2| PrzeProwadzenie kursu praktycznego dla każdego uczestnika w różnych warunkach drogowo-
ruchowYch, W tYm co najmniej 2 godziny po zapadnięciu zmroku, 8 godz. na drogach o
doPuszczalnej prędkoŚci poruszania się powyżej 7Okm/h, a także co najmniej 4godz.w mieście, w
którym prowadzone są egzaminy państwowe na kategorię ,,B" przezwoRD

3) PrzeProwadzenie wewnętrznego egzaminu z teorii i praktyki, który treścią i zasadami będzie
odPowiadał egzaminowi państwowemu oraz przedstawienie Zamawiającemu protokołu
z egzaminu wewnętrznego;

4) ZaPewnienie co najmniej 2 samochodów osobowych, przystosowanych do nauki jazdy kat.,,B,,,
marka wszystkich pojazdów musi byĆ taka sama, jak pojazdów egzaminacyjnych w WoRD Zielona
Góra; pojazdy nie mogą być starsze niż 5 lat;

5) ZaPewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych (m.in. aktualne przepisy ruchu
drogowego lub Kodeks ruchu drogowego, przykładowe testy egzaminacyjne wydrukowane lub na
PłYcie CD - wYbór naleŻy do kursanta) na własność oraz przedłożenie Zamawiającemu listy
Potwierdzającej odbiór w/w materiałów przez uczestników na wzorze dostarczonym przez
Zamawiającego;

6) Przygotowanie 1 egzemplarza materiałów dydaktycznych, o których mowa w pkt. 6 do wglądu dla
Zamawiającego;

7) Poinformowanie Zamawiającego o miejscu i terminie zajęć teoretycznych na co najmniej 1 dzień
przed rea liza cją zajęć;

8) Prowadzenie dokumentacji, w której będzie poświadczona obecność kursantów na zajęciach
PraktYcznych i teoretycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w ośrodkach nauki jazdy i

dostarczenie jej czytelnej kopii potwierdzonej za zgodn ość z oryginałem Zamawiającemu po
zakończeniu szkolenia;

9) Zapewnienie co najmniej 2 lnstruktorów naukijazdy kat. ,,B", posiadających stosowne uprawniania;
10) Dostarczenie Zamawiającemu kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń

potwierdzających ukończenie kursu prawa jazdy kat,,,B'' ;

11) OPłacenie jednorazowo egzaminu końcowego (teoretycznego i praktycznego) w W9RD oraz
PrzedłoŻenie kopi poŚwiadczonej za zgodność z oryginałem dowodów wpłaty Zamawiającemu;

12) Zapewnienie sali szkoleniowej do zajęć teoretycznych na terenie miasta świebodzin.
13) ZaPewnienie co najmniej jednej przerwy w trakcie zajęć teoretycznych a także wody do picia.

2. Warunkiudziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegaĆ się Oferenci (osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i

osobY Prawne), którzy posiadają uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2077 r, o kierujących
Pojazdami (Dz. U, z2016 r. poz.627, z poźn. zm.), a także posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wYkonania zamówienia. W przypadku osób prawnych należy wskazać osobę, która będzie bezpośrednio
realizowała 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 Zamawiający uzna: załączenie kserokopii wpisu
do właŚciwego rejestru oŚrodków szkolenia kierowców prowadzonych przez starostę oraz kserokopię
uprawnień instruktorów naukijazdy kat. ,,B".
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SPełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacjidostarczonych
przez Oferenta,

ZamawiającY ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału
w PostęPowaniu. WYkluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

3. Wymaganedokumentyi oświadczenia:

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty:

a) WYPełniony ,,Formularz oferty" stanowiący Zalącznik nr 1 do zapytania ofertowego, podpisany
przez Wykonawcę;
OŚwiadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Dokument potwierdzający formę prawną prowadzonej działalności m.in: wpis do ewidencji
działalnoŚci gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a także oświadczenie
wskazanej osoby (osób) do realizacji przedmiotu zamówienia, że są one związane z oferentem i
będą na jego rzecz wykonywać zadania wskazane w ofercie.
Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta z datą, miejscowością
i PodPisem upoważnionej osoby, wpisu do właściwego rejestru ośrodków szkolenia kierowców
prowadzone8o przez organ powiatowy, właściwy ze względu na siedzibę oferenta.
Kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów, na których prowadzone będą zajęcia praktyczne
wraz z aktualnymi badaniami technicznymi, i obowiązkowymi polisami OC, potwierdzoną za
zgodnoŚĆ z oryginałem przez Oferenta, z datą, miejscowością ijego czytelnym podpisem;
Kserokopie zaŚwiadczeń potwierdzających kwalifikacje instruktorów, którzy będą prowadzić zajęcia
teoretyczne i praktyczne z kursantami, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta, z
datą, miejscowością i jego czytelnym podpisem.

Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: ,,ZA ZGoDNoŚĆ Z oRyGlNAŁEM,, i
poświadczon e przez Oferenta.

4. !nne istotne warunki zamówienia:

Szkolenie teoretyczne należy przeprowadzić na terenie miasta Świebodzin. Zajęcia praktyczne na placu
manewrowym na terenie miasta Świebodzin i ulicach miasta Świebodzin oraz miasta Zielonej Góry.
Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie trwania praktycznej części kursu umożliwić (na żądanie
uczestnika kursu) rozpoczynanie i kończenie nauki jazdy w mieście Świebodzin. Zamawiający nie
doPuszcza składania ofert częŚciowych, tzn. tylko na zajęcia teoretyczne lub praktyczne. płatność za
realizację usługi będzie dokonywana w ratach, przy czym wypłata pierwszej raty nastąpi po zakończeniu
szkolenia częŚci teoretycznej. Druga rata płatna do 30 wrześ nia 2017, Trzecia rata płatna do 30 listopada
2077r.

Cenę za szkolenie należy podać na jednego uczestnika brutto. W przypadku przerwania szkolenia przez
uczestnika, Zamawiający proporcjonalnie pomniejszy Wykonawcy należność, z uwzględnieniem ilości dni
zajęĆ teoretycznych i zajęĆ praktycznych, w których uczestniczył kursant oraz kosztów jakie poniósł
Wykonawca do dnia przerwania kursu przez uczestnika. Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby
uczestnikÓW kursu. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania i wprowadzania zmian
W postępowaniu. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega możliwość zaproszenia do negocjacji Oferentów, którzy z|ożyti najkorzystniejsze
oferty, a których wartość przekracza szacunkowy plan Zamawiającego.

b)

c)

d)

e)
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5. Sposób przygotowania oferty:
a) KaŻdY WYkonawca może zlożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu oferty -stanowiącYm Załącznik nr 1do zapytania ofertowego wrazzwymaganymi załącznikami. ofertę

składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej;
b) WYkonawca Ponosi wszelkie koszty związane z przygotówaniem i złożeniem oferty.

l nformacje dotyczące ceny:
a) WYkonawca Podaje dla oferowanej usługi cenę brutto za przeszkolenie jednego uczestnika (zVAT) zawierającą wszystkie składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczen

WYkonawcY zZamawiającYm. Kwotę liczbowo i słownie należy wpisać w formularzu ofertowym
stanowiącym Zalącznik nr 1do zapytania ofertowego;

b) WartoŚĆ zamówienia należy podać z dokładnością Jo dwóch miejsc po przecinku;
c) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN);
d) Podana cena obowiązuje przezcały okres objęty uro*| tj. do 30.11. 2o17r.

7 . Termin realizacji zamówienia : 19.06.2OL7 r. - 30.1,L.2Ot7 r.
8. Kryterium wyboru oferty:

Kryteria formalne:

a) sPełnienie warunków udziału W postępowaniu zgodnie z pkt 2 Zapytania ofertowego;
b) złożenie kompletu dokumentów, zgodnie z pkt 3 zapytania ofertowego.

Kryteria merytoryczne:

Cena - 700%

WYbór najkorzYstniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

rpli 
* 

-iłryteriuń - - 
*-znii."ni" 

- i 
-*'"r*ńa 

iroSe 
"

j , procentowe ' punktówjakie może 
,,,*J, *L kryteriuT _ j *.9_1rymae oferta 
i,*gglli§J* : : "l_ _l_ł*__ il_]ia**ri__j

Zasady oceny kryterium,,Cena'' ( C } - tOO%.

W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą ze wzoru:

C min

Q = ------ x 100 pkt.,

C bad.

gdzie:

C - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,Cena'' ,

C min - cena oferty najtańszej,

C bad,- cena oferty badanej,

Maksymalna ilość punktów - 100 pkt.
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oferta z najniŻszą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 1oo. pozostałe oferty zostaną przeliczone
według PowYŻszego Wzoru. Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryterium
będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Miejsce i termin złożenia oferty.
a) Ofertę naleŻY złoŻYĆ 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 świebodzińskim", w siedzibie pCpR na ul. Zaków 3, 66-
20O Świebodzin, do dnia:76.06.2077 roku, do ąodz,72,00, Za dzień wpływu uznaje się dzień
zarejestrowania w siedzibie Zamowiajqcego, otwarcie ofert nastqpi o godzinie 72,75 w biurze
Zamawiajqcego.

b) Oferta musi bYĆ sPorządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisan a przez osobę
reprezentującą wyko nawcę.

c) osoba do kontaktu: Przemysław Maksymów-koordynator projektu, tel. kom.: 66492lg99

10. lnformacja dotycząca zawarcia umowy z Wykonawcą.
a) Z WYkonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na realizację

usługi.
b) O wYborze ofertY Zamawiający poinformuje poprzez zamieszczenie informacji o wyborze

wykonawcy na stron ie internetowej za mawiającego : www. pcpr.swiebodzin. pI

c) ZamawiającY zawrze umowę w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty.

d) ZamawiającY Przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Publicznego, Pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.

Wykaz załączników:

a)Za|ącznik nr ]. do zapytania ofertowego - Formularz oferty,
b)Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu.

nYRmKTsR
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