Cieszyn, dnia 19.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 10.Z.NP.2019
Podmiot: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner
realizujący projekt: „Nowy początek”
nr RPSL.09.01.05-24-046A/17
zaprasza do złożenia oferty na:

zakup usługi „Kurs Prawa jazdy kat. B”

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner
Adres siedziby: ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn
NIP: 5482251541, REGON: 072321060
Reprezentowane przez: Bartosz Tyrna – Prezes Zarządu
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku określone w „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–
2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.).
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Zamówienie dotyczy:
CPV:
80411200-0 – Usługi szkół nauki jazdy,
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Nowy początek”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla
osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja dla
poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące nabycia
przez uczestników kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w
społeczeństwie i rynku pracy. Szkolenie dla uczestników jest niezbędnym elementem
prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji
wskaźników.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi „Kurs Prawa jazdy kat. B” dla 5 uczestników
projektu „Nowy początek”.
Odbiorcą usługi będzie 5 uczestników projektu „Nowy początek” w wieku 18 do 55 lat,
zamieszkujących na terenie powiatu cieszyńskiego. Będą to osoby wykluczone
społecznie bądź zagrożone wykluczeniem społecznym wynikającym z przynajmniej
jednej z niżej wymienionych przesłanek:
 osoby niepełnosprawne z orzeczeniem – w tym osoby upośledzone intelektualnie
w stopniu lekkim lub upośledzone w stopniu lekkim i zaburzone/chore psychicznie,
lub tylko z obniżoną sprawnością intelektualną i zaburzone lub chore psychicznie,
w tym osoby posiadające stopień umiarkowany lub znaczny,
 osoby bezrobotne zarejestrowane w UP, zakwalifikowane do tzw. III profilu lub
osoby bierne zawodowo,
 osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem
pomocy społecznej,
 osoby opuszczające pieczę zastępczą lub zakłady karne,
 osoby korzystające z PO PŻ,

 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020. Wymagania
dotyczące usługi.
3.6. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia
szkolenia „Kurs prawa jazdy kategorii B (wraz z egzaminem i badaniami lekarskimi) dla 5
osób”. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników projektu do złożenia egzaminu
państwowego z zakresu prawa jazdy kategorii B i nabycia kwalifikacji.
3.7. Wymagania dotyczące usługi:
3.7.1. Kurs „Prawo jazdy kat. B” należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dn. 04.03.2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających
się o kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 poz. 280 z późn.
zm.).
3.7.2. Zakres szkolenia obejmuje:
 30 godzin teoretycznych (dla grupy),
 30 godzin praktycznych (dla każdego uczestnika).
3.7.3. Szkolenie będzie realizowane od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 – 21.00 w miejscu
zapewnionym przez Wykonawcę (w zakresie placu manewrowego, ruchu drogowego).
3.7.4. Kurs powinien zakończyć się egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej oraz
praktycznej. Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin kursu.
3.7.5. Po przeprowadzonym kursie prawo jazdy kat. B Wykonawca zobowiązany jest
przeprowadzić egzamin wewnętrzny, zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu
państwowego na prawo jazdy. Jeżeli osoba nie zda za pierwszym razem egzaminu
wewnętrznego, egzamin taki jest powtarzany. W przypadku niezdania części praktycznej,
powtórkowy egzamin instruktor rozpoczyna od placu manewrowego. Po zaliczeniu
egzaminu wewnętrznego każdy uczestnik powinien otrzymać zaświadczenie o
ukończeniu kursu. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, każdy uczestnik przystąpi do
egzaminu zewnętrznego (teoretycznego oraz praktycznego).
3.7.6. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego Wykonawca zobowiązany
jest do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu przed komisją Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego.
3.7.7. Wykonawca pokrywa koszty pierwszego egzaminu państwowego (teoretycznego oraz
praktycznego) na prawo jazdy kat. B.
3.7.8. Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy posiadający
stosowne uprawnienia do prowadzenia szkoleń danego typu, o ile są wymagane
odrębnymi przepisami i posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
3.7.9. Zajęcia teoretyczne powinny być realizowane na terenie miasta Cieszyna, w salach
zapewnionych przez Wykonawcę, natomiast praktyczne powinny być realizowane na
terenie powiatów cieszyńskiego, bielskiego, Miasta Bielska-Białej, Miasta JastrzębiaZdrój.
3.7.10. Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne w trakcie kursu nie może szkolić jednocześnie
więcej niż jednej osoby.
3.8. Wykonawca zobowiązany jest do:

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

3.13.

 zapewnienia odpowiedniej bazy szkoleniowej zarówno pod kątem szkolenia
teoretycznego i/lub praktycznego zgodnie z obowiązującymi wymogami w danym
zakresie;
 przygotowania i zapewnienia każdemu uczestnikowi bezzwrotnych materiałów
szkoleniowych: podręcznik, teczka prawo jazdy kat. B, itp. Wszystkie materiały, które
otrzymają uczestnicy, należy oznaczyć zgodnie z aktualnie obowiązującymi
wytycznymi. Materiały w formie drukowanej muszą być trwale połączone ze sobą
(np. bindowane, zszyte, oprawione itp.). Wymagane jest, aby materiały były nowe,
nieużywane oraz przekazane uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia;
 dysponowania wszystkimi możliwymi środkami w celu zapewnienia profesjonalnej
realizacji przedmiotu zamówienia (baza techniczna i dydaktyczna);
 w przypadku szkoleń/kursów zawodowych/podnoszących kompetencje, w których
wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej Wykonawca zobowiązany jest do jej
zapewnienia kursantom;
 ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia;
 stosowania przepisów BHP zgodnie z zobowiązującym prawem;
 skierowania uczestników kursu na badania lekarskie uprawniające do uzyskania
prawa jazdy kat. B. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane co najmniej 3 dni
przed rozpoczęciem kursu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu. W
przypadku wykluczenia któregokolwiek z uczestników przez uprawnionego lekarza,
Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za przeprowadzone badanie.
 wykonania wszelkich formalności związanych z organizacją i przeprowadzeniem
egzaminu przed komisją Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego kończącego
kurs (egzamin teoretyczny i/lub praktyczny). Koszty z tym związane zostaną pokryte
w ramach zamówienia i mieszczą się w cenie całościowej usługi.
Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia (m.in.
harmonogramu i dziennika szkolenia, oświadczeń uczestników dot. otrzymanych
materiałów szkoleniowych, ankiet ewaluacyjnych, listy obecności, rejestru wydanych
zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i
uzyskanie uprawnień oraz innych dokumentów, jeżeli są niezbędne do właściwego
potwierdzenia udzielonego wsparcia) na wzorach zaakceptowanych przez
Zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji obecności uczestnika na szkoleniu oraz
informowania każdorazowo Zamawiającego w przypadku wystąpienia nieobecności
uczestnika na zajęciach, rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach
zgłaszanych przez uczestnika podczas szkolenia.
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia listy obecności uczestnika do 5 dnia
każdego następującego miesiąca.
Wykonawca
będzie
zobowiązany
poinformować
uczestników
szkolenia
o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
oznakować materiały szkoleniowe właściwym logo Programu Operacyjnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnicy projektu „Nowy początek” mogą być dołączeni do kursu, który wykonawca
będzie przeprowadzał dla innych osób nie związanych z projektem.

3.14. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia
kontroli i monitoringu realizowanego kursu w miejscu jego odbywania.
3.15. Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej
z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność
i bezpieczeństwo i ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie
z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U.
UE. L. 119 z 4 maja 2016 r.
4. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA
4.1.

4.2.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian
w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość
dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej liczby godzin do zrealizowania,
c) ostatecznej liczby uczestników,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć
z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

5. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie,
a w szczególności:
5.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1.07.2019 r. do 31.08.2019 r.
5.2. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Płatności dokonywane będą na podstawie faktury obejmującej łączny koszt realizacji
usługi szkoleniowej, po weryfikacji i zaakceptowaniu wymaganej dokumentacji przez
Zamawiającego.
b) Płatności dokonywane będą do 14 dni od daty wystawienia faktury na rachunek
Wykonawcy.
c) W przypadku braku środków na koncie projektu spowodowanej nie otrzymaniem
środków z kolejnych transz przewidzianych w ramach rozliczeń Zamawiającego
z Instytucją Pośredniczącą, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia
terminu płatności.
6. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU
6.1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) posiadają aktualny wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych,
dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji
szkoleniowej;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie

co najmniej trzy usługi szkoleniowe w zakresie Kursu prawa jazdy kat. B (usługa
ta powinna być wykonana dla minimum 10 osób) wraz z podaniem jej wartości,
przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została
wykonana oraz załączeniem dowodu, czy została wykonana należycie lub jest
wykonywana należycie (np. oświadczenie);
 do prowadzenia zajęć dydaktycznych zaangażują kadrę posiadającą
odpowiednie kwalifikacje oraz na przestrzeni ostatnich trzech lat minimum
dwuletni, zgodny z zakresem tematycznym szkolenia staż w zawodzie lub
w prowadzeniu szkoleń;
 wykonają usługę szkoleniową w dostosowanych ilościowo i jakościowo
pomieszczeniach, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy i nauki, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
 przeprowadzą zajęcia dydaktyczne w pracowniach wyposażonych w odpowiedni
sprzęt dydaktyczny i pomoce dydaktyczne;
c) zapewnią nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia,
przez co należy rozumieć ustalenie opiekuna grupy, który jest do dyspozycji grupy
w trakcie szkolenia i odpowiada za organizację i sprawny przebieg szkolenia;
d) zapewnią sprawdzenie efektów szkolenia poprzez przeprowadzenie wewnętrznego
egzaminu końcowego w postaci testu sprawdzającego;
e) posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia: Trenerzy prowadzący szkolenie
muszą posiadać (każda z osób) wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz
minimum 3-letni staż pracy.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia (zał. nr 4).
7. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
7.1.

7.2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego:
a) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
b) wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
8. KRYTERIA WYBORU OFERTY
8.1.

8.2.

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
zastosuje następujące kryteria:
a) Kryterium 1: Cena – waga punktowa 100%.
Opis sposobu obliczenia oceny Oferty:
a) Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%,
b) Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

Wzór:
cena oferty najniższej
c = ------------------------------- x 100
cena oferty badanej
c) Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną, która otrzyma
najwyższą (maksymalną – 100 pkt) liczbę punktów spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu. Oferty zostaną sklasyfikowane z zastosowaniem powyższego wzoru.
d) W przypadku, gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo
Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedstawienie Ofert dodatkowych
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. ODRZUCENIE OFERTY
9.1.

9.2.

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów
wymaganych w niniejszym postępowaniu określonych w pkt. 10,
c) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania
rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia i średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający
w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający,
oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego
terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY
10.1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:
a) oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania
ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
b) formularza oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
c) wykazu doświadczenia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
d) wykazu kadry, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał przedmiot
zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
10.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, ma obowiązek dostarczenia Wykonawcy:
a) wydruku z CEIDG lub KRS aktualnego na dzień podpisania umowy,
b) dokumentów potwierdzających posiadaną niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wykonania przedmiotu zamówienia (np. referencje, kopie dyplomów, certyfikatów,
list polecający, poświadczenie, opinia itp.),
c) dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej
do rejestru instytucji szkoleniowych, dokonanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
10.3. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10.4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką.
Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana
i parafowana przez Wykonawcę.
10.5. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub
elektronicznie na adres biura projektu Zamawiającego: 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa
3a/1, lub adres e-mail: mlodzi@deltapartner.org.pl.
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona/tytuł maila powinien brzmieć:
„Zapytanie ofertowe: Zakup usługi kurs Prawa jazdy kat. B”.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną, w postaci
zeskanowanych, podpisanych dokumentów określonych w niniejszym Zapytaniu,
jednak po wyborze jego oferty Oferent zobowiązuje się do złożenia jej w postaci
oryginałów podpisanych dokumentów w wersji papierowej.
Ofertę należy złożyć w terminie do 26.06.2019 r. do godz. 10:00 (decyduje data
i godzina wpływu do biura projektu Zamawiającego lub na skrzynkę e-mail).
10.6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
10.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyny.
10.8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
10.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży
ważną najkorzystniejszą ofertę.
10.10. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu, którym
dysponuje Zamawiający, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia
postępowania.

10.11. W przypadku przyznania tej samej punktacji dwóm lub więcej Wykonawcom, którzy
złożyli ofertę z identyczną ceną, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
10.12. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Błażej Żebrok tel. 787 474 214, e-mail: mlodzi@deltapartner.org.pl
Załączniki:
Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia
Załącznik nr 4 Wykaz kadry, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
………………………………………………….
Dane Wykonawcy/Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)
Dotyczy: Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Nowy początek” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla
działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym na „Kurs Prawa jazdy kat. B”.
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………….
reprezentujący/a: ……………………………………………………………………………...
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj.
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner ul. Zamkowa 3a/1, 43-400
Cieszyn.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………….……, dnia ……………………………..
Miejscowość
………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
………………………………………………….
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Kurs Prawa jazdy kat. B”, składamy niniejszą ofertę:
Nazwa usługi

Kwota netto

VAT

Kwota brutto

Zakup usługi „Kurs Prawa jazdy kat. B” dla 1 osoby

Zakup usługi „Kurs Prawa jazdy kat. B” łącznie dla 5 osób

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1.

Jestem/jesteśmy uprawniony/uprawnieni do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności,
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Posiadam/y uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu prac i czynności.
3. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników
zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajduję/emy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę/ nie wnosimy
do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam/y, że usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe spełniają wszystkie wymagania
przedstawione w zapytaniu ofertowym.
7. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam/y, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji
zamówienia.
9. Oświadczam/y, że nie zalegam/y z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędu Skarbowego, stosownie dla wykonawcy.
10. Oświadczam/y o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
11. Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1. pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

……………………….……, dnia ……………………………..
Miejscowość
………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca

w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
………………………………………………….
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)
Dotyczy: Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Nowy początek” współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla
działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym na zakup usługi „Kurs Prawa jazdy kat. B”.
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Opis zrealizowanych zamówień polegających na prowadzeniu
kursu Prawa jazdy kat. B

Liczba godzin

1. Opis zrealizowanych zamówień
Nazwa zamawiającego:

Liczba godzin:

Termin zrealizowanych zamówień:
2. Opis zrealizowanych zamówień
Nazwa zamawiającego:

Liczba godzin:

Termin zrealizowanych zamówień:
3. Opis zrealizowanych zamówień
Nazwa zamawiającego:

Liczba godzin:

Termin zrealizowanych zamówień:
itd.

……………………….……, dnia ……………………………..
Miejscowość
………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

………………………………………………….
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)
Dotyczy: Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Nowy początek” współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla
działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym na zakup usługi „Kurs Prawa jazdy kat. B”

WYKAZ KADRY, ZA POMOCĄ KTÓREJ WYKONAWCA BĘDZIE WYKONYWAŁ PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia

Nr wpisu do ewidencji
instruktorów nauki jazdy

Staż pracy

……………………….……, dnia ……………………………..
Miejscowość

………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)

