
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1                          RYKI, 04.09.2015 r. 
im.  Władysława  Korżyka   
ul. Żytnia  5a 
08-500  Ryki  
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego (w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

Zamawiający 

 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach ul. Żytnia 5, 08-500 

Ryki, woj. lubelskie, 
tel. 081 8651297 , faks 081 8651297. 

Tytuł projektu PRAKTYCZNA NAUKA JAZDY SAMOCHODEM 
PRZEPROWADZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI JAZDY SAMOCHODEM KATEGORIA B 

DLA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 
IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH 

Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie praktycznej nauki jazdy 
samochodem - kategoria B dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. 
Korżyka w Rykach. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
80.41.10.00 - USŁUGI SZKÓŁ JAZDY; 
85.12.12.00 – SPECJALISTYCZNE USŁUGI MEDYCZNE 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 
- spełniają postanowienia określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a w 
szczególności następujące wymagania: 
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  
a także dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia - szkolący musi posiadać uprawnienia 
pedagogiczne, niezbędne 
kursy (BHP), oraz szkolenia medyczne, zapewni wysoką jakość szkolenia – zdawalność 
(mile widziane zestawienie zdawalności kursantów za rok 2014). 
c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24  ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 



Opis zamówienia 

 

 

Szkolenie 70 uczniów na kategorie prawa jazdy B 

Badania lekarskie 
Przedmiotem zamówienia jest: „Przeprowadzenie praktycznej nauki jazdy 
samochodem - kategoria B dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 
im. Wł. Korżyka w Rykach przez ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu ustawy 
prawo o ruchu drogowym”. W zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy 
wskazanej kategorii. 
Zasady postępowania Wykonawcy i współdziałanie z Zamawiającym określa 
„harmonogram” stanowiący załącznik do umowy – indywidualny harmonogram 
szkolenia określa wykonawca dla poszczególnych uczniów – Załącznik Nr 1. 
Zakres prac: 

 Przeszkolenie praktyczne – praktyczna nauka jazdy samochodem - kategoria 
B w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów III i II  klas w liczbie 70 Liczba ta 
może ulec zmianie z powodów zdobycia prawa jazdy kat. B we własnym 
zakresie.  Nauka jazdy samochodem rozpoczyna się nie później niż 20 
września 2015 roku i kończy się nie później niż 20 czerwca 2016 roku dla 
przeszkolonej liczby uczniów przez szkolącego zgodnie z programem 
nauczania. 

 Wykonanie badań kandydatów na kierowców przez uprawnione jednostki 
służby zdrowia. 

Termin realizacji 

  

Od 20 września 2015  do  20  czerwca 2016 

Obowiązki zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego należy: 
  Umożliwienie szkolącym – uczniom odbywania szkolenia w wyznaczonym 

terminie. 

Obowiązki wykonawcy  
 Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wykonanie przedmiotu umowy, określonego  w § 1 umowy zgodnie z 

obowiązującymi normami, zasadami wiedzy, wytycznymi i zaleceniami 
uzgodnionymi do wykonania oraz w terminie, o którym mowa w wyżej. 

2) Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających wymagane 
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp, sanitarnych – udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa 
i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i 
odzież. 
 Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

dopuszczającym je do obrotu i stosowania, określonych w ustawie Prawo o 
ruchu drogowym. 

3) Prowadzenie dziennika szkolenia i wpisywanie na bieżąco ocen uczniom w 
dzienniku lekcyjnym  

4) Obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej w 
dzienniku, wszelkich zmian dotyczących uzgodnionych terminów.   

5) Wyprzedzające informowanie o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość szkolenia lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania 
niniejszej umowy.  

 Uczeń zabierany jest na naukę jazdy z placu szkoły i przywożony do szkoły po 
zakończonej lekcji. Wykonawca dostarcza szkole  

 
harmonogram jazdy najpóźniej do godziny 8

00
 każdego dnia w którym odbywa się 

jazda według Załącznika Nr 1 
 Pisemne zawiadamianie Zamawiającego o zakończeniu przeszkolenia. 



 Prowadzenie systematycznego szkolenia  

Forma płatności Przelew na podstawie faktury VAT 

Koszty usługi Koszty dostawy wliczone w cenę oferty 

Kryteria oceny ofert 

  

Cena realizacji przedmiotu oferty (oferta najtańsza otrzyma 50 punktów; kolejne pod 

względem ceny odpowiednio 40,30,20,10,0; oferty których cena przewyższać będzie 

pięć najtańszych ofert otrzymają 0 punktów w tym kryterium) 

 

Sposób realizacji 

  

 

Sukcesywnie w celu obsłużenia wyżej wymienionych ilości uczestników. 

 

Termin składania oferty 

 

15-09-2015r. godz. 10
00

 

Sposób składania oferty 

(adres) 

  

Oferty należy przesyłać na adres: 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach ul. Żytnia 5, 08-500 

Ryki, woj. lubelskie 

Sposób przygotowania oferty Kosztorys netto/brutto (prosimy podać koszt na jednego uczestnika)  
Formularz cenowy stanowiący jednocześnie opis przedmiotu zamówienia  
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

Osoba upoważniona do 

kontaktu 

 
Stanisław Gałęzowski – Kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego,  
adres: 08-500 Ryki, ul. Żytnia 5, tel. /081/ 8651297 wew. 20;  

Telefon kontaktowy /081/ 8651297 wew. 20;  kom.880811404 

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 1 

 

Harmonogram 

praktycznej nauki jazdy samochodem  

w dniu …………….. . 

 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwisko i imię ucznia 

 

Klasa 

 

Godziny jazdy  

(od     do     ) 

 

Nazwisko i imię instruktora  

Nr telefonu 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

 

  



Załącznik nr 2  
 

……………………………..                                                                                                           ………………………………. 
(pełna nazwa Oferenta)                                                                                                     (miejscowość i data) 
 
 
……………………………… 
(dane teleadresowe) 

  

Zespół Szkół Zawodowych Nr1 
im. Władysława Korżyka w Rykach 
ul. Żytnia 5 
08-500 Ryki 

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 3/2015 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na zapytanie oferuję Przeprowadzenie praktycznej nauki jazdy samochodem - kategoria B dla uczniów 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach przez ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu 

ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, jednego uczestnika w 

wysokości: ................................................. zł brutto (słownie:………………………………………...………….zł). 

 

 

Uwagi*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

* w uwagach należy zawrzeć ewentualne wyjaśnienie do oferty. 

 

  



OŚWIADCZENIE: 

 Oświadczam, że zawarte w „Zapytaniu ofertowym 3/2012” warunki akceptuję i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania w przypadku przyjęcia mojej oferty. 

 Oświadczam, że zaoferowana w ofercie kwota jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów. 

 Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Oświadczam że posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z przepisami prawa 
polskiego i Unii Europejskiej. 

 Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 Osoba uprawniona do kontaktów w/s oferty: ……………………………………………. 

                                                     (imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail) 

 

…………………………………………………………… 

                                                                    (podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania oferenta)  

 

  



Załącznik nr 3 

Nazwa wykonawcy ................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................... 

Numer telefonu / fax- u ......................................................... 

e-mail .............................................................................................. 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: 

„Przeprowadzenie praktycznej nauki jazdy samochodem - kategoria B dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 

1 im. Wł. Korżyka w Rykach przez ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym”,  

oświadczam, że: 

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

 

 

..............................., dn. .........................                        ............................................................... 

 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

 


