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      Poddębice, dnia 04.12.2019r. 

 
 
 

Zapytanie o cenę 

na przedstawienie oferty cenowej współfinansowanej ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie 
kursu Prawa jazdy kat B z egzaminem dla 4 uczestników projektu „Rozwiń skrzydła”, 
w tym dla 3 osób z niepełnosprawnościami. 

 

I. Beneficjent ( Zleceniodawca) 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach 

Siedziba: 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28 

REGON: 730976517, NIP: 828-12-50-542 

tel./fax (043) 678 40 40 wew.16 

 

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zlecenie organizacji i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat 
B z egzaminem państwowym w wymiarze 60 godz. zegarowych  dla 4 uczestników projektu 
pt. „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie IX.1 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
 
Do obowiązków wykonawcy (zleceniobiorcy) należeć będzie: 

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować program szkolenia obejmujący tematykę 
obowiązującą na kursie zgodnie ze standardami wymagań będących podstawą 
przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje, program powinien 
obejmować zajęcia praktyczne i teoretyczne łącznie nim. 60 godz.  

2.  Wykonawca zapewnia salę szkoleniową do zajęć teoretycznych (z wpisem zgodnym z 
przepisami prawa) oraz plac umożliwiający praktyczną naukę prowadzenia pojazdów 
na terenie powiatu poddębickiego. Wykonawca powinien podać w ofercie miejsce 
zajęć teoretycznych i praktycznych.  

3. Wykonawca zapewnia instruktorów posiadających kwalifikacje zawodowe i dwuletni 
staż zawodowy w tym zakresie.  

4. Wykonawca pokrywa koszty badań lekarskich wymaganych przepisami prawa do 
podjęcia szkolenia objętego zapytaniem ofertowym.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do założenia profili w Starostwie Powiatowym. 
6. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw 
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nieszczęśliwych wypadków. 
7.  Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe w postaci: podręczników, skryptów, 

notatników i długopisów. 
 

8. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, który zakończy się 
wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

9. Wykonawca ustali i opłaci koszty egzaminu państwowego kat B. w Ośrodku Ruchu 
Drogowego (teorii i praktyki), dla każdego uczestnika zgodnie z wymogami RPO 
WŁ2014-2020.  

10. Wykonawca sprawozdaje wykonanie kursu protokołem zdawczo-odbiorczym min.: 
listy obecności, potwierdzenie odbioru materiałów, testy wewnętrzne, 
potwierdzenie wykonania badań lekarskich, ustalenie terminu egzaminu 
państwowego, zdjęcia itd. 

11. Kurs winien ukończyć się egzamin państwowym i uzyskaniem kwalifikacji: prawo 
jazdy kat B, wykonawca będzie przestrzegał, aby proces kształcenia przebiegał 
zgodnie z wytycznymi RPOWŁ 2014-2020. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi 
kosztami. 

14. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO. 
 

 
III. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

1. Rozpoczęcie realizacji kursu: grudzień 2019r. Dokładne terminy oraz godziny zajęć 
zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym i określone w zawartej 
umowie. 

2. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres grudzień 2019 – czerwiec 
2020. 

3. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
IV.  Warunki udziału w postępowaniu  

1) Kryteria dostępu  

a) Wypełnienie i złożenie formularza oferty cenowej zał nr 1, 

b) Posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony 

przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

Weryfikacja na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty.  
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c) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Weryfikacja na postawie załącznika nr 2 do niniejszego 

zamówienia ofertowego.  

 

 

V. Kryterium wyboru oferty 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena brutto obejmujące 

całe zamówienie podane w ofercie. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji będzie uchylał się od zawarcia 

umowy Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 

VI. Termin i miejsce składania oferty 

Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2019r. do godz. 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Poddębicach, pokój nr 4 lub drogą mailową na adres pcpr@poddebicki.pl. 

Wszelkich informacji udziela koordynator projektu Pani Paulina Gortat Gapińska pod  

nr Tel. 43 678 40 40 wew. 16 

 

Koordynator projektu 

                                                                                                                                       (-) 
Paulina Gortat-Gapińska  

mailto:pcpr@poddebicki.pl

