
 
 
 
Znak sprawy: ZS.2600.3.2015                                                                 Janów Podlaski,  20.10.2015 
                                                                                                           
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  2/2015 

 

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług                                                                                          

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r 
poz.907 z późn. zm)  Zespół Szkół im. A. Naruszewicza     w Janowie Podlaskim  zaprasza do złożenia 
oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie  kursu prawo jazdy kat. T według następującej specyfikacji: 

2. Nazwa i adres zamawiającego 
 
Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza 
Adres zamawiającego: ul.  Siedlecka 1, 21-505 Janów  Podlaski 
 tel./fax. 833413056 , strona internetowa: www.zsjp.janowpodlaski.net, e-mail: 
sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net 
3. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na „organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa 
jazdy kategorii T dla 34 uczniów”.  

Kursy prawa jazdy kat. T powinny spełniać wymogi Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 
r. (Dz. U. z 2011 r. nr 30 poz. 151 ze zm.) oraz innych odpowiednich przepisów prawa. 

W ramach realizacji usług Wykonawca zapewnia: 

-  przeprowadzenie 30 godzin ( po 45 min.) zajęć teoretycznych, które odbywać się będą  w budynku 
Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1,w godz. 15:30- 17:00; 

-  przeprowadzenie 20 godzin (po 60 min) zajęć praktycznych na jednego uczestnika kursu , godziny zajęć 
praktycznych wykonawca uzgodni z uczestnikami kursu ( po zajęciach lekcyjnych oraz w soboty  
i niedziele); 

-  wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom kursu zajęcia praktyczne na terenie miasta Biała Podlaska 
bądź w okolicy lecz nie dalej niż 5 km od Białej Podlaskiej; 

-  instruktorów prawa jazdy, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
prowadzenia kursu kat. T; 

-  profesjonalny plac manewrowy do prowadzenia zajęć praktycznych, spełniający niezbędne wymagania do 
prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. T; 

-  nauka jazdy powinna odbywać się przy użyciu ciągnika z przyczepą takiej samej marki jak występujące na 
egzaminach państwowych w ilości i stanie technicznym zapewniającym sprawne przeprowadzenie zajęć 
praktycznych; 

-  materiały dydaktyczne ( w formie papierowej lub elektronicznej) dla  uczestników kursu; 

-  ubezpieczenie każdej osoby uczestniczącej w kursie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych 
w związku z uczestnictwem w kursie oraz w drodze na i z  miejsca prowadzenia kursu; 

-  zakończenie kursu  egzaminem wewnętrznym, po uzyskaniu wyniku pozytywnego każda osoba  
otrzyma  zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa każdy kat. T; 
-  prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia; 



-  realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.); 

-  zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie; 

-  rozliczenie nastąpi po zakończeniu kursu, dostarczeniu faktury oraz kopii dokumentów potwierdzających 
ukończenie kursu przez uczestnika. 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia 

3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

5. Termin realizacji zamówienia: 

listopad 2015 - maj 2016 

6. Kryteria wyboru oferty: 

- cena oferty – 100 % 

7. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty: 

7.1. Ofertę należy sporządzić na  druku „OFERTA” - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7.2. Zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2), 

7.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, 

7.4. Oferta musie mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony muszą być  kolejno      
ponumerowane. 

7.5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

- kserokopia aktualnego odpisu  z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

- kserokopia zaświadczenia dotyczącego dokonania przez oferenta wpisu do rejestru instytucji 
szkoleniowych. 

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie 
wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

- Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe oraz 
uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, 

7.6. Wszystkie dokumenty załączone przez Oferenta do oferty w postaci kopii muszą zostać potwierdzone za 
zgodność z oryginałem. 

7.7. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na 
realizację szkolenia „Kurs prawa jazdy kat. T” oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny 

 



8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty: 

8.1. Ofertę można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Zespół Szkół 
im. Adama Naruszewicza ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski. Nie dopuszcza się składania ofert przez 
fax lub pocztę elektroniczną. 

8.2. Ofertę należy złożyć do dnia 28.10.2015 roku do godz. 9:00 

8.3. Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim 
zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi 
załącznik  nr 1do Zapytania ofertowego. 

8.4. Oferty sporządzone w innej i niż określona przez zamawiającego z zapytaniu ofertowym- formie, 
zostaną uznane za niespełniające wymogów formalnych i jako takie odrzucone. 

8.5.  Za datę i godzinę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzoną przez upoważnioną  osobę do 
odbioru Oferty składnej przez Oferenta  osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę  
i godzinę wpływu – odbioru przez Zamawiającego Oferty przesłanej droga pocztową lub kurierską, na adres 
wskazany w Zapytaniu ofertowym 

8.6.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2015 roku o godz. 9:15 w budynku Zespołu Szkół 
 im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1. 

9.Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia: 

Mariusz Demianiuk- tel. 603 588 376 

10.Wykaz załączników do zapytania ofertowego: 

Wzór Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego 

11.Osoba zatwierdzająca treść zapytania ofertowego: 

Jarosław Dubisz – Dyrektor Zespołu Szkół 

 

 

 

W załączeniu: 

- wzór oferty Wykonawcy 

-wór umowy 

 

 


