
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 5/2021 
W CELU ROZEZNANIA CENY NA: 

 kurs prawa jazdy kat. C+E wraz kwalifikacją na przewóz rzeczy 

 

W związku z realizacją projektu „Działamy” współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na realizację usługi 

(przedmiot zamówienia):  
 

kurs prawa jazdy kat. C+E wraz kwalifikacją na przewóz rzeczy dla 1 osoby  

(kod CPV: 80411200-0) - Usługi szkół nauki jazdy 

 

Zamawiający: 

Gmina Miechów ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, NIP 659 000 36 97- Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie ul. Szpitalna 1 32-200 Miechów – zwany w 

dalszej części Zamawiającym 

 
W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące nabycia przez 
uczestników kompetencji zawodowych. Szkolenie dla uczestników jest niezbędnym 
elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji 
wskaźników. 

 

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miechów/Powiat krakowski 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Kurs prawa jazdy kat. C + E (wraz z egzaminem i badaniami lekarskimi) dla 1 

uczestnika projektu wraz z kwalifikacją na przewóz rzeczy (przyśpieszona) 

2. Zakres szkolenia obejmuje: 

1) 30 godzin teoretycznych (dla  grupy), 

2) 55 godzin praktycznych (dla każdego uczestnika). 

3) 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych kwalifikacji. 

 

3. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników projektu do złożenia egzaminu 

państwowego z zakresu prawa jazdy kategorii C + E oraz przewozu rzeczy i nabycia 

kwalifikacji. 

4. Kurs „Prawo jazdy kat. C+E” należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dn. 04.03.2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o 

kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 poz. 280 z późn. zm.). 

5. Szkolenie będzie realizowane od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00-21.00 w miejscu 

zapewnionym przez Wykonawcę w zakresie placu manewrowego, ruchu drogowego). 

6.Kwalifikacje będą potwierdzone państwowym egzaminem zewnętrznym. 

7. Wymagane miejsce prowadzenia szkolenia: 

a) zajęcia teoretyczne: Gmina Miechów 

b) zajęcia praktyczne: teren powiatu miechowskiego oraz teren miasta Kraków, w którym 

uczestnicy będą zdawali egzamin państwowy. 

8. Szkolenie będzie odbywało się w salach szkolnych (zapewnionych przez Wykonawcę ) z 

dostępem do Internetu. Sale będą spełniały wymogi BHP oraz posiadały zaplecze sanitarne 

(dostęp do WC, umywalki).  

9. Szkolenie będzie odbywało się na placu manewrowym i w ruchu drogowym (część 

praktyczna). 



 

10. Szkolenie przeprowadzone będzie metodą skupioną na efektach uczenia się z 

indywidualnym podejściem i wykorzystywaniem materiałów uwzględniających specyficzne 

potrzeby uczestników, z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

11. Zajęcia będą prowadzone językiem wrażliwym na płeć.  

12. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia. 

13. Szkolenie będzie realizowane na podstawie harmonogramów. Harmonogram i 

częstotliwość zajęć może ulec zmianie, jednak o każdej zmianie Wykonawca zostanie 

poinformowany telefonicznie i/ lub za pomocą e-mail.  

14. Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin kursu. Kurs powinien 

zakończyć się egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej oraz praktycznej. 

15. Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne w trakcie kursu nie może szkolić jednocześnie 

więcej niż jednej osoby. 

16. Zamawiający zastrzega, iż podane w ust. 2 ilości osób są ilościami zakładanymi i 

Zamawiający może, zmienić liczbę osób objętych kursem. W przypadku rezygnacji uczestnika 

przed jego rozpoczęciem kurs może zostać odwołany  

 
17.Wykonawca ponosi wszelkie powstałe koszty związane ze świadczeniem usługi, tj,. 
dojazd, zabezpieczenie właściwej sali, ubezpieczenie czy wyżywienie. 
 
18. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:  

1)  do skierowania uczestników kursu na badania lekarskie uprawniające do uzyskania prawa 

jazdy kat. C + E i kwalifikacji. 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. 

2) zapewnienia sali szkoleniowej na terenie gminy Miechów posiadającej odpowiednie 

zaplecze techniczne: 

a) pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, 

odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do 

liczby uczestników 

b) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki 

c) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z 

niepełnosprawnością 

d) zaplecze socjalne i sanitarne (w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny)  

e) sala posiada dostęp do internetu 

3)zapewnienia uczestnikom kursu ubezpieczenie NW. 

4)zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie trwania zajęć. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, 

które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie.  

5)poczęstunku kawowego - gdy szkolenie trwa co najmniej 4 godz. 

6)zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych oraz odzież ochronną (jeśli jest 

wymagana) dla uczestnika kursu, 

7)pokrycie kosztów dojazdu i z powrotem na zajęcia uwzględniając przejazd miejskimi 

środkami transportu. 

 



 

19. Uczestnik projektu „Działamy” może być dołączony do kursu, który wykonawca będzie 

przeprowadzał dla innych osób nie związanych z projektem 

 

20. Ponadto zamawiający zobowiązuje się do: 

a)  przekazania Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem zajęć materiałów 

szkoleniowych, prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć 

informacją o realizowaniu kursu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej,  informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, 

gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu 

oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, oraz kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń / certyfikatów potwierdzającego 

ukończenie kursu jak i nabycie kompetencji przez Uczestnika (max. do 7 dni po 

ukończeniu kursu). 

b) zapewnienia  trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z 

bieżnych z przedmiotem zamówienia . 

 

21. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest przygotować i zapewnić każdemu 

uczestnikowi bezzwrotne materiały szkoleniowe: podręcznik, teczka prawo jazdy kat. C+E, 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. 

 

22. Po przeprowadzonym kursie prawo jazdy kat. C+E 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. 

Wykonawca pokrywa koszty pierwszego egzaminu państwowego (teoretycznego oraz 

praktycznego) na prawo jazdy kat. C+E. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, każdy 

uczestnik przystąpi do egzaminu zewnętrznego (teoretycznego oraz praktycznego) 

 

23. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi osobiście lub poprzez osoby 

wskazane w formularzu oferty. Nie istnieje możliwość podzlecenia wykonywania usługi 

innemu podmiotowi. 

 

24. UWAGA: W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI 

ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ 

ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, 

PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19  

 

25. Kontrola realizacji zadania. 

a) Kontrola realizacji zadania może odbyć się na każdym etapie realizacji, 

b) Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć dla każdego 

uczestnika z przebiegu realizacji poszczególnych etapów wsparcia, na wzorach 

zaakceptowanych przez Zleceniodawcę. 



 

c) Dokumentacja realizacji zadania, a także miejsca realizacji zadania muszą być 

prawidłowo oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji 

programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 
 

 
26. Termin realizacji zamówienia 

 

styczeń 2022 r. – marzec 2022r. 

 

27. Ofertę należy złożyć w terminie do 29.12.2021r.  

- Osobiście w biurze ośrodka, drogą pocztową 

-  lub drogą elektroniczną – na adres: gops@gops.miechow.pl 

 

Niniejsze rozeznanie cenowe składane jest w celu rozeznania rynku na potrzeby 

oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, 

poz. 2019 . zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z póżn. zm.) oraz nie wiąże stron. 

 

 

20.12.2021 

       Kierownik Gminnego Ośrodka  

       Pomocy Społecznej w Miechowie 

       Robert Gądek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zapytania ofertowego dołączono: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Miechowie 

• W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

• Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze. 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w 

tym przepisów archiwalnych. 

• Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

• Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do 

usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych.  

mailto:inspektor@cbi24.pl


 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
........................................ 
 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

O F E R T A 
 

Ja, niżej podpisany:          
  
.......................................................................................................................................................
      
(imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)    
    
działając w imieniu i na rzecz :        
    
.......................................................................................................................................................
      
(pełna nazwa Wykonawcy)         
   
.......................................................................................................................................................
      
(adres siedziby Wykonawcy)         
   
REGON ............................................................ NIP 
..................................................................       
    
nr telefonu .................................nr faxu ....................................e-mail .................................
  
       
 
Składam ofertę na:  kurs prawa jazdy kat. C+E wraz kwalifikacją na przewóz rzeczy 
dla 1 osoby na potrzeby projektu „Działamy”  za cenę:     
  
             

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Liczba osób 

Cena brutto 

za  jedną 

osobę 

Cena brutto 

łącznie 

1 kurs prawa jazdy kat. C+E wraz 

kwalifikacją na przewóz rzeczy dla 1 

osoby  

1   

SUMA  

Kwota słownie: 

Oświadczam, ze spełniam warunki niezbędne do wykonania zamówienia. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami jego 
wykonania. Akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 
 

Oświadczam, iż podana cena zawiera wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej, zawiera wszystkie składki wynikające z przepisów obowiązującego prawa. 
 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

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

(miejscowość) (data 
 
............................................. 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej 
podpis pełnomocnika Wykonawców



 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
 
 

(Nazwa, adres, NIP Wykonawcy) (miejscowość i data) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kurs prawa jazdy kat. 

C+E wraz kwalifikacją na przewóz rzeczy dla 1 osoby  oświadczam, że: 
 
 

• Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

• Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

• Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

• Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

• Posiadam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr  ………… 
 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość) (data 
 
............................................. 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej 
podpis pełnomocnika Wykonawców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

(Nazwa, adres, NIP Wykonawcy) (miejscowość i data) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH 
 
 
Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  kurs prawa jazdy 

kat. C+E wraz kwalifikacją na przewóz rzeczy dla 1 osoby  

 

Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż 
przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wynajmującego a Wynajmującym polegające w 
szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

   

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. 
 
 

 

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

(miejscowość) (data 
 
............................................. 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej 
podpis pełnomocnika Wykonawców 
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