ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI W ZAKRESIE KURSU :
PRAWO JAZDY KAT. B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU UCZNIÓW ZESPOŁU
SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 07.01.2019 r.
Zespół Szkół Ekonomicznych jako realizator projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą
przyszłości” nr UDA-RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00 zaprasza do złożenia oferty na
przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla Uczestników Projektu, uczniów Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.
I. Dane zamawiającego:
Powiat Wodzisławski/Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski
II. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze zamówienie przeprowadzone jest w trybie Rozeznania rynku zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju - rozdział 6.5.1.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
Poddziałanie: 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu
Zachodniego).
III.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia kursu prawa jazdy kat. B
dla Uczestników Projektu, uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu
Śląskim
Przewiduje się grupę docelową - 24 uczniów.
Na jednego ucznia przypada po 60 godzin.
Razem 1440 godzin w latach 2019-2020 zgodnie z załączonym harmonogramem:

ROK

ILOŚĆ
UCZNIÓW

2019
2020
Łącznie

12
12
24

ILOŚĆ GODZ.
PRZYPADAJĄCYCH
NA JEDNEGO UCZNIA
60 godzin x 12 = 720 godzin
60 godzin x 12 = 720 godzin
1440 godzin

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje






szkolenia teoretycznego z zakresu przepisów drogowych i innych treści koniecznych
do przygotowania się do egzaminu teoretycznego;
indywidualne przygotowanie każdego z uczestników do części praktycznej egzaminu
na Prawo Jazdy;
zapewnienie badań lekarskich koniecznych do zakwalifikowania się na egzamin/kurs
Prawa Jazdy
opłaty egzaminacyjnej dla każdego uczestnika kursu.
Firma prowadząca szkolenie ucznia z zakresu prawa jazdy kat. B, po
zakwalifikowaniu się ucznia do certyfikowania, zostaje zobligowana do
przygotowania kompletu dokumentacji ucznia, do certyfikacji łącznie z opłatą za
egzamin ucznia ( w ofercie proszę uwzględnić pierwszy egzamin ucznia bez względu
na jego wynik ).

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
- niezbędne materiały do przeprowadzenia kursu prawa jazdy, w ilości zapewniającej jego
prawidłową realizację (zapewnia uczestnikom dostęp do aplikacji, zapewniających rzetelne
przeprowadzenie zajęć praktycznych).
IV. Obowiązki Zamawiającego
1.

2.

3.

4.

5.
6.

W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy:
a) listę uczestników kursu,
b) wzór opisu sali, jeżeli zajęcia będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego.
W terminie do 5 dni od przekazania imiennej listy uczestników Wykonawca
przekaże Zamawiającemu harmonogram kursu dla części teoretycznej dla każdego
uczestnika, obejmującą pełną realizację programu w rozbiciu na poszczególne dni,
uwzględniając tematykę zajęć, ilość godzin lekcyjnych w danym dniu, godziny w jakich
zajęcia będą się odbywały oraz miejsce odbywania zajęć.
Kurs dla części teoretycznej będzie realizowane w terminach i godzinach
uwzględniających organizację pracy szkoły, w tym plan zajęć, od poniedziałku do piątku,
w uzasadnionych przypadkach także w weekendy, w godzinach: nie wcześniej niż od
godz. 7:00 i nie później niż do godziny 19:00, według harmonogramu ustalonego w
porozumieniu z Zamawiającym oraz uczestnikami kursu.
W terminie do 3 dni od zakończenia cyklu szkolenia zajęć w ramach kursu Wykonawca
przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji,
w szczególności: kartę przeprowadzonych zajęć oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu,
kserokopie terminu egzaminu państwowego.
Wykonawca zobowiązuje się, iż w realizacji zamówienia będą uczestniczyć jedynie
osoby wskazane w liście uczestników kursu.
Wskazana liczba osób w umowie stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja
przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy ktoś z uczestników zrezygnuje z udziału w
kursie na jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej projektu.

7.

Zamawiający zastrzega, iż liczba osób może ulec zmniejszeniu w sytuacji, gdy do
udziału w kursie zgłosi się mniejsza liczba uczestników, jednakże nie więcej niż 30%
zamówienia.
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 31.12.2020 r.

V. Obowiązki Wykonawcy
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach
w harmonogramie zajęć części teoretycznej, o którym mowa w § 4 ust. 3, z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem;
W przypadkach odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy informowania o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności.
W przypadkach wymienionych w pkt 2 niniejszego paragrafu - pisemnego
przedstawienia propozycji zmian w harmonogramie w terminie do 2 dni od zaistnienia
okoliczności, przy czym zmiana harmonogramu zajęć, nie wymaga sporządzenia aneksu
do niniejszej umowy;
Przekazania uczestnikom w dniu rozpoczęcia szkolenia:
a) kserokopii harmonogramu zajęć,
b) materiałów szkoleniowych.
Niezwłocznego informowania na piśmie Zamawiającego o przypadkach nieobecności
na kursie prawa jazdy kat. B osób skierowanych oraz o wypadkach rezygnacji z
uczestnictwa w kursie w tracie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za kurs
tej/tych osoby/osób.
Przedłożenia Zamawiającemu po zakończeniu kursu kopii zaświadczenia o ukończeniu
kursu.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad informacji i promocji, zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej, a w szczególności do umieszczania na materiałach z zakresu kursu prawa jazdy
kat. B (m.in. testach, ankietach) - obowiązującego logotypu Fundusze Europejskie Program
Regionalny, logotypu Rzeczpospolita Polska, logotypu Śląskie oraz logotypu Unii
Europejskiej (z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Społeczny, których
wzory zostaną udostępnione przez Zamawiającego, a także informacji o współfinansowaniu
zamówienia przez Unię Europejską poprzez zapis - Projekt „Innowacyjne nauczanie potrzebą
przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 - na dole dokumentów.
Oznaczenie wyżej wymienionych materiałów może mieć formę dowolnie wybraną przez
Wykonawcę (np. naklejki, nadruki).
W miejscu prowadzenia zajęć Wykonawca powinien umieścić informację, że zajęcia te są
realizowane w ramach Projektu pn. Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Wzór opisu sal zostanie udostępniony przez Zamawiającego.
VI. Nomenklatura wg CPV
22454000-7 – Prawa jazdy (kategoria ogólna)
80411100-9 – Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

VII. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 31.12.2020 roku.
Termin składania ofert do dnia 16.01.2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych,
44-300 Wodzisław Śląski ul. Szkolna 1 lub drogą elektroniczną na adres
e-mail szkola@ekonomik.wodzislaw.pl.
Oferty należy składać na załączonych załącznikach.

