Informacja o konkursie ofert przeprowadzenie zajęć praktycznych w ruchu drogowym
w ramach części specjalistycznej szkolenia na kwalifikację wstępną przyspieszoną
I.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia
obejmującego zajęcia praktyczne w ruchu drogowym w ramach części specjalistycznej szkolenia na
kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie odpowiednim do kategorii prawa jazdy C i C+E
nazywanego dalej szkoleniem.
Uczestnikami szkolenia będą słuchacze działającej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Bytomiu - Policealnej Szkoły Nr 7 dla Dorosłych kształcący się w zawodzie: technik transportu
drogowego.
III.

PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Stanowiące przedmiot zamówienia szkolenie (zajęcia praktyczne w ruchu drogowym) powinno być
przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 7a, art. 39b1 ust. 2, Ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst. jedn. Dz.U. 2017 poz. 2200 z późn.zm.) oraz
w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia
kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 151). W szczególności: zajęcia
w ramach szkolenia powinny być przeprowadzone w wymiarze określonym w § 7 ust. 3 pkt 2b oraz
zakresie określonym w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
Zamawiający skieruje na szkolenie do 6 słuchaczy. Podana liczba jest liczbą maksymalną. Rzeczywista
liczba słuchaczy skierowanych na kurs może być mniejsza i zostanie określona w umowie, którą
zamawiający podpisze z wybranym w postępowaniu wykonawcą usługi.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu ofert,
zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą.
Słuchacze będą kierowani przez Zamawiającego na szkolenie w grupach lub indywidualnie w okresie
między 2 stycznia 2019 r., a 10 stycznia 2019 r.
Zakończenie realizacji zamówienia - rozumiane jako zakończenie szkolenia ostatniego ze słuchaczy
skierowanych na szkolenie przez Zamawiającego - powinno nastąpić do 27 stycznia 2019 r.
Terminy kolejnych zajęć (jazd) oraz liczbę godzin tych zajęć w ramach szkolenia ustalać będzie
każdorazowo instruktor Wykonawcy szkolenia ze skierowanym na szkolenie słuchaczem. Zajęcia (jazdy)
rozpoczynać i kończyć powinny się w Bytomiu. Za zgodą słuchacza zajęcia (jazdy) mogą się rozpoczynać
i/lub kończyć w innej niż Bytom miejscowości.
Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą końcową wystawioną na kwotę wyliczoną w następujący
sposób:
cena za realizację usługi = cena za szkolenie jednej osoby x liczba słuchaczy skierowanych na kurs
przez Zamawiającego.
Zaproponowana w ofercie cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przez
Wykonawcę usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia zaoferowanej ceny w trakcie realizacji zamówienia.
Zmniejszenie liczby słuchaczy skierowanych przez Zamawiającego na szkolenie, o którym mowa
powyżej, nie może stanowić podstawy żądania podwyższenia zaoferowanej ceny.
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu
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IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferta powinna być sporządzona na komputerze i dostarczona do Zamawiającego w formie
wydruku. Wzór oferty stanowi Załącznik do Informacji.
2) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres
lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer REGON, numer NIP, nr KRS.
3) Do oferty powinno zostać dołączone oświadczenie Oferenta o spełnianiu przez niego warunków
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do
Informacji.
4) Do oferty powinno zostać dołączone oświadczenie Oferenta o akceptacji warunków realizacji
zamówienia określonych w pkt. IIII niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do
Informacji.
5) Do oferty powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające posiadanie przez Oferenta
uprawnień do zrealizowania zamówienia.
6) Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ceny brutto za zrealizowanie zamówienia
zawierającej wszystkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonania usługi oraz ceny brutto
za przeszkolenie jednej osoby.
7) Oferta i oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, winny być podpisana przez osobę lub osoby
uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.
8) Ofertę należy złożyć w opieczętowanej pieczęcią firmową i zaklejonej kopercie opisanej
w sposób następujący:
Oferta na przeprowadzeniu zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach
części specjalistycznej szkolenia na kwalifikację wstępną przyspieszoną
dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu.

V.

OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY OFERT

Ocena złożonych ofert zostanie dokonana w dwóch etapach.
Etap pierwszy oceny ofert polegać będzie na ocenie formalnej polegającej na sprawdzeniu ich
zgodności z opisem sposobu przygotowania oferty zawartym w pkt. IV niniejszej informacji.
Etap drugi oceny ofert polegać będzie na ustaleniu listy rankingowej złożonych i zakwalifikowanych
do oceny ofert według kryterium oceny ofert określonego w pkt. VI niniejszej informacji.
VI.

KRYTERIA OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena za przeszkolenie jednej osoby.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać osobiście w pokoju 042 w siedzibie Zamawiającego (w dni robocze w godzinach
od 8,30 do 15,00) lub za pośrednictwem poczty na adres:
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
w terminie do godziny 1200 w dniu 19 grudnia 2018 r.
W przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową liczy się data dostarczenia otrzymania przesyłki
przez Zamawiającego.
VIII.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju 042 dniu 19 grudnia 2018 r. o godzinie 1400.
Bytom, 5 grudnia 2018 r.
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu
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