Projekt „Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opinogóra Górna, dn. 14.05.2013 r.
GOPS.2311.4.2013

ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej
ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna
Nr tel. 023/ 671-70-78
Nr fax. 023/ 671-70-78

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla przedmiotu zamówienia pt. przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.B w ramach projektu pt.
„Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem
o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)
Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi zasadami „konkurencyjności”
oraz „wyboru najkorzystniejszej oferty” przewidzianymi w ustawie o finansach publicznych,
z wyłączeniem zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie delegacji
wynikającej z art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.
2. WSPÓŁFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy w ramach projektu pt.
„Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
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Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:
a) Kurs prawa jazdy kat. B wraz z opłatą egzaminu państwowego
-Liczba godzin teoretycznych – 30
- Liczba godzin praktycznych- 30
- liczba osób 6
b) godziny doszkalające dla 1 osoby w wymiarze 20 godz. praktycznych i 5 godzin
teoretycznych wraz z opłatą egzaminu państwowego
W przypadku wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność Uczestnika
projektu do kierowania pojazdami mechanicznymi – kat. B. z przyczyn zdrowotnych i tym
samym braku możliwości uczestniczenia w kursie, Zamawiający ponosi tylko koszty
przeprowadzonego badania lekarskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnić każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe
(teczka, zeszyt, długopis,) oraz dydaktyczne (komplet podręczników i płyta CD do nauki jazdy)
oznakowane w logotypy UE, EFS, POKL, nazwę projektu: „Program aktywnej integracji w
gminie Opinogóra Górna”.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:
a)Kurs prawa jazdy kat. C wraz z opłatą egzaminu państwowego
-Liczba godzin teoretycznych –20
- Liczba godzin praktycznych- 30
- liczba osób 1
W przypadku wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność Uczestnika
projektu do kierowania pojazdami mechanicznymi – kat. C. z przyczyn zdrowotnych i tym
samym braku możliwości uczestniczenia w kursie, Zamawiający ponosi tylko koszty
przeprowadzonego badania lekarskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnić każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe
(teczka, zeszyt, długopis,) oraz dydaktyczne (komplet podręczników i płyta CD do nauki jazdy)
oznakowane w logotypy UE, EFS, POKL, nazwę projektu: „Program aktywnej integracji w
gminie Opinogóra Górna”.

W ofercie cenowej winna zostać uwzględniona opłata egzaminacyjna oraz badania
lekarskie.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: V-IX 2013 r.
5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH USŁUGI:

5.1. Miejscem realizacji usługi (części teoretycznej kursu) będzie sala szkoleniowa
udostępniona przez GOPS w Opinogórze Górnej. Zamawiający dysponuje salą do
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przeprowadzenia szkoleniowa/kursów teoretycznych oraz odpowiednim sprzętem –
laptopem, rzutnikiem
5.2. Wykonawca podczas realizacji usługi jest zobowiązany do zagwarantowania uczestnikom
kursu materiałów szkoleniowych oznakowanych w logotypy UE, EFS, POKL.
5.3. Przy realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest kierować się art. 8
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów/materiałów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5.4. Wykonawca w ramach szkolenia zapewnia uczestnikom serwis kawowy (kawa, herbata,
napoje, ciastka).
6. OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
6.1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania
ofertowego”
6.2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”.
6.3. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
6.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na
zewnątrz.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

6.2. Formularz ofertowy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”.
6.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym
załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”.
6.4. Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
6.5. Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do rejestru
instytucji szkoleniowych wydanego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy (jeżeli
dotyczy).
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6.6. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, wymagane przez
odpowiednie przepisy prawne, do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia
działalności lub czynności oraz CV osób przeprowadzających szkolenia.
7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

8.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
8.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej
ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna
lub:
- na adres e-mail: gops_opinogora@tlen.pl
8.3. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 27 maja 2013 roku do godz. 12:00,

9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY
Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty – cena 100%.
10. INNE USTALENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. W cenie winny zostać uwzględnione opłaty egzaminacyjne i badania lekarskie.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
4. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu
zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
5. W przypadku wybrania Państwa oferty przed podpisaniem umowy mogą zostać przeprowadzone
negocjacje. Wynik negocjacji nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia w stosunku do
złożonej oferty.
11. INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO „ZAPYTANIA OFERTOWEGO” STANOWIĄ NASTEPUJĄCE
ZAŁĄCZNIKI:
11.2.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

11.3.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Kierownik GOPS
mgr Ewa Żórawska
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Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”

………………………….………………….
(miejscowość, data)
Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
tel.:.............................................. faks: ............................................
e-mail: ..............................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi oferuję
wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:
CZĘŚĆ I:
Ilość w skali
całego
zamówienia

Lp.

Nazwa kursu

JM.

1.

Kurs prawa jazdy kat.B
dla 6 osób

godz.

60

2.

Godziny doszkalające
dla 1 osoby

godz.

25

Cena
jednostkowa
brutto za 1
godzinę

Wartość brutto danej usługi w skali całego
zamówienia dla jednej osoby (cena
jednostkowa brutto
x ilość)

Wartość brutto danej usługi w skali całego zamówienia dla 7 osób

Miejsce realizacji kursu ………………………………….
Termin realizacji kursu …………………………………
W cenie poszczególnych kursów winny zostać uwzględnione ewentualne opłaty egzaminacyjne i ceny
badań lekarskich.
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CZĘŚĆ II:

Lp.

Nazwa kursu

JM.

1.

Kurs prawa jazdy kat.C
dla 1 osoby

godz.

Ilość w skali
całego
zamówienia

Cena
jednostkowa
brutto za 1
godzinę

Wartość brutto danej usługi w skali całego
zamówienia dla jednej osoby (cena
jednostkowa brutto
x ilość)

50

Miejsce realizacji kursu ………………………………….
Termin realizacji kursu …………………………………
W cenie poszczególnych kursów winny zostać uwzględnione ewentualne opłaty egzaminacyjne i ceny
badań lekarskich.

__________________________
(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”

………………………….………………….
(miejscowość, data)
……………………………………………..
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam/y, że spełniam/y niżej
wymienione warunki:
1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje/my potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
przedmiotowego zamówienia;
3. znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24,
ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

__________________________
(podpis osoby upoważnionej)
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