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 OPS. 271.3.2.2012.IP 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1/2012 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację 
warsztatów i doradztwa dla beneficjentów projektu „ By żyło się lepiej- aktywizacja mieszkańców 
gminy Rozogi” nr umowy POKL07.01.01-28-181/09-03, współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu   Społecznego 

 
            I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach 
           12 – 114 Rozogi, ul. 22 Lipca 22,  
                 tel./fax  089 722 69 32/ 089 722 66 22 
                 e-mail: gops_rozogi@wp.pl 

     NIP  74581092791 
 

            II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

      Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  
      o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro, na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
      Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 
      Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone 

1. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rozogach: rozogi-ug.bip-wm.pl, 
oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach: gopsrozogi.pl   

            2.  w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń. 
 

            III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacji kursu prawa jazdy kat. B wraz  z   

egzaminem państwowym dla 16 beneficjentów (wyłonionych spośród podopiecznych GOPS w   
Rozogach) projektu „By żyło się lepiej - aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

 
2. Celem kursu prawa jazdy kat. B jest zdobycie przez kursantów wiedzy teoretycznej oraz 

praktycznej     umożliwiającej zdanie egzaminu państwowego uprawniającego do kierowania 
pojazdami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Program zajęć teoretycznych i praktycznych w 
zakresie merytorycznym i czasowym, a także zakres posiadanych uprawnień przez osoby 
prowadzące kurs ma być zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzenia  
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                      Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania  
                      i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U.  
                      z  2005 r. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.)  
 
         IV.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO WOBEC WYKONAWCÓW   
                  RAMACH REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAM ÓWIENIA: 
  

1. Kurs winien kończyć się egzaminem wewnętrznym – prawo jazdy kat. B (zajęcia teoretyczne i 
praktyka) oraz egzaminem państwowym (teoria i praktyka) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego w Olsztynie lub Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ostrołęce. 
Koszt egzaminu państwowego praktycznego oraz teoretycznego należy uwzględnić w koszcie kursu,    
natomiast koszt ewentualnego ponownego egzaminu w przypadku, gdy któryś z kursantów nie zda 
egzaminu, ponosi kursant. Wykonawca dostarczy zamawiającemu listę potwierdzającą przystąpienie 
kursanta do egzaminów państwowych.  

2. Wykonawca w zakresie świadczonej usługi zapewni dla uczestników kursu przeprowadzenie badań 
lekarskich wymaganych przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania pojazdami i pokrycia ich 
kosztów. W przypadku wykluczenia któregokolwiek uczestnika z udziału w kursie z przyczyn 
zdrowotnych wykonawca pokryje koszt badania lekarskiego kolejnej osoby z listy rezerwowej, 
wskazanej przez zamawiającego do odbycia kursu. Kopię dokumentacji potwierdzającej wykonanie 
badań lekarskich wykonawca przekaże zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia.  

3. Najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem zajęć wykonawca przedstawi zamawiającemu   
harmonogram zajęć teoretycznych uzgodniony z koordynatorem projektu. 

4. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się na terenie gminy Rozogi bądź miasta Szczytno.    
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo bezpłatnie zapewnić dowóz uczestników  na zajęcia 
oraz transport powrotny, bądź dokonać zwrotu kosztów dojazdu uczestników wg cennika 
komunikacji publicznej.  

5. Zajęcia teoretyczne mają odbywać się w salach dydaktycznych przystosowanych do prowadzenia 
tego typu zajęć, posiadających niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe 
warunki do udziału w zajęciach.  

6. Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach między 800 a 1600, 

jednak nie więcej niż 6 (sześć) godzin w dniu szkoleniowym. Zajęcia praktyczne odbywać mają się 
zgodnie z programem szkolenia oraz indywidualnymi ustaleniami z instruktorem prowadzącym. 

7. Wymagana  minimalna ilość godzin: 
• teoretycznych 30 godzin lekcyjnych przypadających na jednego uczestnika szkolenia  
• praktycznych 30 godzin zegarowych przypadających na jednego uczestnika szkolenia – jazda 

samochodem na placu manewrowym i w ruchu miejskim 
                Czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 45 minut, czas trwania zajęć praktycznych wynosi 60  
                minut. 

8. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych 
oraz lokalizację placu manewrowego przed zawarciem umowy. 

9. Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe na własność w szczególności  
podręcznik z płytą CD z ćwiczeniami, ilustrowane znaki drogowe z komentarzem; materiały te 
muszą zostać okazane i zaakceptowane przez zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 
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10. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji szkolenia w  
szczególności dziennika zajęć i list obecności na formularzach, których wzór określi zamawiający, 
oraz pozostałej dokumentacji wymaganej zgodnie z przepisami właściwymi do tego rodzaju kursu, 
w tym raportów ewaluacyjnych: początkowego i końcowego.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu kopii kart przeprowadzonych zajęć  
teoretycznych i praktycznych, zawierających informacje o tematyce, terminach zajęć każdego 
kursanta wraz z liczbą godzin i jego podpisem potwierdzającym obecność. Karty mają być 
potwierdzone za zgodność kopii z oryginałem.  

12. Ukończenie kursu musi być potwierdzone stosownym zaświadczeniem/certyfikatem opatrzonym  
logo EFS, POKL i symbolu UE.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia logo EFS, PO KL i symbolu UE na dokumentach i  
materiałach promocyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych związanych z organizacją szkolenia, 
zgodnie z zasadami określonymi w treści wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki logo Programu Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej z 
odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego powinno zostać 
umieszczone na wszystkich dokumentach i materiałach szkoleniowych związanych z organizacją 
szkolenia w tym również w miejscu realizacji szkolenia powinna być stosowana zasada wizualizacji. 
 

             V.  OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ZA MAWIAJ ĄCEGO DOTYCZĄCE  
                  REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO UWZGL ĘDNIENIA W OFERTACH: 
 

1. Szkolenie powinno być przeprowadzone w warunkach lokalowych dostosowanych 
do prowadzenia  zajęć dydaktycznych i pod tym kątem odpowiednio wyposażonych zgodnie z 
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 27 października 2005 r. w 
sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, 
instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r., Nr 217, poz. 1834 ze zmianami). Ponadto, w 
trakcie dnia szkoleniowego Wykonawca zorganizuje jedną „przerwę kawową” (np. kawa, herbata 
lub soki, woda mineralna - do wyboru) oraz drobny poczęstunek (np.: ciastka). 

2. Budynek oraz sala szkoleniowa musi zostać oznakowana informacją o nazwie i czasie trwania 
szkolenia. 

3. W trakcie trwania szkolenia należy zapewnić warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

4. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez instytucję szkoleniową dysponującą  
wykwalifikowaną kadrą wykładowców i instruktorów posiadających wykształcenie i kwalifikacje 
oraz doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia lub prowadzonych 
przedmiotów/zagadnień – zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
osób zdolnych do wykonania zamówienia (pkt 7.1.3 specyfikacji), a także jeżeli są wymagane – 
udokumentowane uprawnienia do prowadzania danego szkolenia.  

5. Cena za przeszkolenie jednego uczestnika musi obejmować: koszty kursu, koszty badań 
lekarskich wymaganych przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania pojazdami, koszty 
materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń, koszty egzaminu wewnętrznego i 
państwowego (wraz z dojazdem), koszty cateringu ( rozumianego jako przygotowanie i podanie 
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każdego dnia  dobrej jakości kawy, herbaty, kruchych ciastek (min 50 g na osobę) oraz zimnych 
napojów (wody i mineralnej i soków) w ilości 0,5l na osobę) zapewnianego uczestnikom podczas 
zajęć teoretycznych, a także ewentualny koszt dojazdu kursantów na zajęcia.  

 
      VI.  WYMAGANIA DODATKOWE 
 

              O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki   
              określone dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do organizowania                              
i     przeprowadzania szkoleń objętych niniejszym zamówieniem, Zamawiający wymaga, aby   
wykonawca wykazał, iż posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania  

       działalności objętej wpisem zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym. 
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

        do wykonania zamówienia.  
Dla uznania, że wykonawca spełnia niniejszy warunek, Zamawiający wymaga, aby wykonawca 
dysponował co najmniej wskazanym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia zgodnie z poniższym opisem: 

a) posiadanie przez każdego wykładowcę uprawnień instruktora o których mowa w art. 105 ust. 
2 pkt 1-3 ustawy prawo o ruchu drogowym 

b) dysponowanie salą wykładową spełniającą wymogi o których mowa w § 3 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 
pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r., Nr 217, poz. 1834 ze 
zmianami). 

c) dysponowanie niezbędną ilością pojazdów 
 
 VII.  DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE POSTĘPOWANIA I OFERT 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

 
 VIII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

          Planowany termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2012 r. 
                Termin zakończenia kursu do 31 października 2012 r. 
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IX. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
2.   Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
      - posiadać datę sporządzenia,  
      - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
      - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:    
                                - faksem na nr:  089 722 66 22 
                                - poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście na  adres:  
                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach,  
                                  12-114 Rozogi, ul. 22 Lipca 22 

do godz. 10.00 dnia 11.06.2012 r.  wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru 
instytucji szkoleniowych wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  

            dotyczących treści złożonych ofert. 
 

XI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 - cena – 100% przy spełnieniu wszystkich wymogów określonych w pkt. VI.  

 
XII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  11.06.2012 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Rozogach: rozogi-ug.bip-wm.pl, oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rozogach: gopsrozogi.pl   

 
XIII. DODATKOWE INFORMACJE 

     Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu pod numerem telefonu  696433345 
 

XVI. ZAŁ ĄCZNIKI 
 1. Wzór formularza ofertowego. 
      2. Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia 
      3.  Wykaz pomieszczeń i wyposażenia technicznego 
      4.  Wykaz pojazdów. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
 
 

………………….., dn …………………….. 

Znak  sprawy: 
 
OPS. 271.3.2.2012.IP 

 

FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie zamówienia poniżej 14 000 euro 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
         Nazwa:……………………………………………………………………………………………….. 
          Adres: ……………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
          ……………………………………………………………………………………………………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………….. 

a) Termin wykonania ………………………………………………………………… ……………… 
b) Okres gwarancji …………………………………………………………………………………… 
c) Warunki płatności …………………………………………………………………………………. 

 
3. WYKONAWCA 
    Nazwa: ……………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………. 
NIP: ………………………………………………………………………………………………… 
REGON: ……………………………………………………………………………………………. 
Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………… 

a) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
Cena netto: ………………………………. zł 
Podatek VAT: …………………………… zł  
Cena brutto: ……………………………… zł 
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………….. 

b) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń. 

c) Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 
- ……………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………….. 

 
……………………….. dn ……………………….. 

……………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej 

* - niepotrzebne skreślić. 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



 
 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach 

12-114 Rozogi, ul. 22 Lipca 22 

tel. 089 722 69 32 

 

 

 

Projekt systemowy pn.” By żyło się lepiej- aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
„Człowiek – najlepsza inwestycja” 

 
 

 

OPS. 271.3.2.2012.IP    Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
                                                                                       
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt VI 2, ppkt a  zapytania ofertowego wraz z informacją  

o podstawie dysponowania tymi osobami 

 
Wykonawca wpisuje w tabeli osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W przypadku 
wykazania większej liczby osób przewidzianych do wykonania zamówienia, Wykonawca może samodzielnie 
rozszerzyć poniższą tabelę. 
  
Tabela 1. Osoby przewidziane do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych  
 
L.p.                                    

Imi ę i nazwisko 
 

 

 
 

Posiadane uprawnienia,          
doświadczenia 
zawodowe      

 

 
Podstawa dysponowania 

wskazaną osobą* 

1 
   

 

2 
   

 

3 
   

 
 
 
* Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia  innych  podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków, musi załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inny 
dokument wskazujący, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego 
zamówienia.  
 
 
 
..............................., ............... 2012 r.    ............................................................. 

miejscowość, data    podpis i pieczątka Wykonawcy 
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     Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

OPS. 271.3.2.2012.IP 
 

Wykaz pomieszczeń i wyposażenia technicznego 
przeznaczonego  do  realizacji zamówienia 

                                                                                       
Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt VI 2, ppkt b  zapytania ofertowego wraz z informacją o 

podstawie dysponowania oświadczam,  iż posiadam/dysponuję pomieszczeniem/pomieszczeniami: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

(wskazać lokalizację i tytuł dysponowania – w przypadku najmu dołączyć umowę lub deklarację jej 

podpisania) 

Pomieszczenie wyposażone jest w: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 
 
..............................., ............... 2012 r.   ............................................................. 

miejscowość, data   podpis i pieczątka Wykonawcy 
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    Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  
 
OPS. 271.3.2.2012.IP 
 
 

Wykaz pojazdów przeznaczonych 
do  realizacji zamówienia 

                                                                                       
Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt VI 2, ppkt c  zapytania ofertowego wraz z informacją o 

podstawie dysponowania oświadczam,  iż posiadam/dysponuję pojazdami: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

(ilość, marka pojazdu i podstawa dysponowania – w przypadku najmu dołączyć umowę lub deklarację jej 

podpisania) 

 
 
 
 
..............................., ............... 2012 r.   ............................................................. 

miejscowość, data  podpis i pieczątka Wykonawcy 

  
 

 
 

 


