Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Chorzów, 23 lutego 2017 r.
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkolenia podstawowego wymaganego do uzyskania
prawa jazdy kategorii „B” dla 50 uczestników/uczestniczek projektu „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli
Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru” (UDA-RPSL.11.02.01-24-03FC/16) współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.1: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

1. Zamawiający:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

2. Publikacja ogłoszenia :
Strona internetowa www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
3. Tryb udzielenia zamówienia :
Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Kod CPV: 80411200-0 – usługi szkół nauki jazdy
b) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podstawowego wymaganego do
uzyskania prawa jazdy kategorii „B” w następujących grupach (terminach):
gr. 1 – dla 25 uczestników w terminie III. 2017- IV.2017
gr. 2 – dla 25 uczestników w terminie IX.2017- IV.2018
dla uczestników projektu „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego
wyboru”, uczniów/ uczennic Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Nikoli Tesli w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 37.
Ilość osób w grupie może ulec zmianie w zakresie +/- 5 osób.
c) Kurs powinien być przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Dz. U. nr 30, poz 151 oraz rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca
2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i
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wykładowców (Dz.U. z 2012. Poz.1019), a także innych bezwzględnie obowiązujących przepisów z przedmiotowego
zakresu.
4. Wymagania dotyczące wykonawcy:
a) Zapewnienie uczestnikowi szkolenia wykonania i pokrycie kosztów badań lekarskich wymaganych przepisami
prawa do podjęcia szkolenia- kursu objętego zapytaniem ofertowym.
b) Przeprowadzenie szkolenia, tj. przekazania wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do kierowania
pojazdami, która umożliwi przystąpienie do egzaminu państwowego WORD na kat. „B”; szkolenie podstawowe
wymagane do uzyskania prawa jazdy kategorii B musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania
kursu przepisami prawa, w obecnej chwili w ilości nie mniejszej niż 30 godzin lekcyjnych przepisów ruchu drogowego
i pomocy przedmedycznej i 30 godzin zegarowych nauki jazdy samochodem osobowym.
c) Realizacja usługi na terenie miasta Chorzów: ze względu na specyfikę grupy docelowej zajęcia teoretyczne
odbywać się będą w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3
w Chorzowie przy ul. Batorego 37. Sala dydaktyczna po wcześniejszym ustaleniu z Dyrekcją szkoły udostępniana jest
Wykonawcy nieodpłatnie. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się na placu manewrowym w odległości nie większej
niż 8 km od Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w
Chorzowie przy ul. Batorego 37.
d) Realizacja zajęć w dogodnym dla uczestnika czasie, pozwalającym uczestniczyć na zajęciach w szkole.
e) Prowadzenie kursu na wysokim poziomie, dostosowanym do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów
sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, a także innych przepisów bezwzględnie
obowiązujących, które mogą znaleźć zastosowanie.
f) Prowadzenie kursu przez wykładowców/instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
g) Niezależnie od innych ustawowych obowiązków wydanie uczestnikowi, który ukończył kurs z pozytywnym
wynikiem stosownego zaświadczenia oznaczonego zgodnie z wymogami UE (Wytyczne przekaże Zamawiający),
a kopię zaświadczenia przekazać Zamawiającemu.
h) Oznaczenie sal i innych miejsc realizacji zajęć oraz wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją kursu zgodnie z
obowiązującymi wytycznymi zgodnie z wymogami UE (Wytyczne przekaże Zamawiający)
i) Prowadzenie dokumentacji kursu (w tym dziennika zajęć, list obecności, programu oraz harmonogramu zajęć).
j) Wyposażenie uczestnika w materiały dydaktyczne: podręczniki, płyty CD itp. Dla każdego uczestnika oraz jeden
komplet dla Zamawiającego (w celu archiwizacji w dokumentacji projektowej).
k) Uwzględnienie w cenie kursu wszystkich niezbędnych kosztów w taki sposób, aby uczestnik kursu nie ponosił
żadnych dodatkowych kosztów bezpośrednich w związku z udziałem w kursie. Szkolenie finansowane jest w co
najmniej 70% ze środków publicznych z czego wynika możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie z
art. 43 ust. 1 pkt 29) ppkt c) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami
lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia MF z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów
i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.
5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają aktualne zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi szkoleniowe w zakresie
prawa jazdy kat. B wraz z podaniem ilości uczestników, daty wykonania oraz podmiotu na rzecz którego usługa
została wykonana,
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d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. do prowadzenia zajęć zaangażują kadrę posiadającą
odpowiednie kwalifikacje – minimum 5 instruktorów, należy przedstawić CV oraz legitymacje instruktorów,
e) zapewnią miejsce realizacji zajęć praktycznych w odległości nie większej niż 8 km od technikum MechanicznoElektrycznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie przy ul. Batorego 37,
mierzone drogami publicznymi,
f) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Kryteria oceny ofert:
a) Cena usługi brutto za jedną osobę – maksymalnie 70 punktów, obliczana według wzoru:
Najniższa cena – 70 pkt
Ilość punktów = (cena najniższa x 70)/ cena oferowana
b) Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji usług szkoleniowych prowadzenia szkolenia podstawowego
wymaganego do uzyskania prawa jazdy kat. „B” – maksymalnie 20 punktów
Ilość punktów:
- przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 5 pkt,
- przeprowadzenie od 3 do 5 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 10 pkt,
- przeprowadzenie od 6 do 8 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 15 pkt.
- przeprowadzenie powyżej 8 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 20 pkt.
c) Klauzula społeczna- jeden z wymaganych 5 instruktorów prowadzących kurs jest zatrudniony u Wykonawcy na
podstawie umowy o pracę – 10 punktów.
Ocena kryterium nastąpi na podstawie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopii
umowy o pracę 1 osoby, której cv dołączone będą do składanej oferty. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie
zalega na jej rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc.
- zatrudnienie jednej osoby na umowę o pracę do realizacji zamówienia – 10 pkt,
- brak zatrudnienia osoby na umowę o pracę do realizacji zamówienia – 0 pkt,
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania
ww. osoby. W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do
przedstawienia comiesięcznej listy obecności potwierdzającej trwanie umowy. Przedstawienie listy obecności
wiąże się z wyrażeniem zgody przez pracownika na udostępnienie listy obecności zamawiającemu. W przypadku
rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu, na który została
zawarta umowa, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww.
warunki, tak aby klauzula społeczna była spełniona przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku
niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia osoby zatrudnionej na umowę o pracę,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty
najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy
w okresie realizacji zamówienia.
d) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu
o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt). Przyznane punkty zostaną zsumowane
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i będą stanowiły podstawę do wyboru wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyskają
najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.
7. Przewidywane ewentualne zmiany do umowy z Wykonawcą:
Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian do umowy:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych
b) zmiana liczby uczestników ze względów organizacyjnych/rekrutacyjnych..
8. Termin oraz sposób składania ofert
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w
terminie do 02 marca 2017 r. (decyduje data wpływu oferty).
Podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę wraz z wymaganymi
załącznikami należy:
- przesłać pocztą, kurierem na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie,
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów albo
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie,
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, pok. nr 116 albo
- przesłać zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: elzbieta.nowaczek@chorzow.wsb.pl
Koperta lub temat e-maila powinien zawierać zapis: Oferta „ Kurs Prawo jazdy kat. B” w ramach projektu
„Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru”
Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Informacja ta dotrze do Wykonawcy nie później niż 07.03.2017 (liczy się również termin przekazania drogą
elektroniczną).
9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Elżbieta Nowaczek, email:
elzbieta.nowaczek@chorzow.wsb.pl, tel. 032 3498 472
10. Uwagi końcowe
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub modyfikacji oferty w każdej chwili do dnia
zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym
odszkodowawczej.
b) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem
terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
c) Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w
odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie
prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
d) Ostateczny wybór oferentów, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych
negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
e) Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od
Oferenta.
f) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
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g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu
niniejszego zamówienia.
11. Zawartość oferty
a) Formularz oferty – załącznik nr 1,
b) Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym - załącznik nr 2,
c) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy
przed terminem składania ofert,
d) Aktualne zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
e) CV wraz z dokumentami potwierdzającymi wiedzę i kwalifikacje instruktorów dla każdego instruktora, który
będzie prowadził szkolenia, w tym w szczególności kopie legitymacji instruktorów,
f) W przypadku spełnienia klauzuli społecznej – załącznik nr 3 oraz kopia umowy o pracę instruktora zatrudnionego
na umowę o pracę.
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