Projekt „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Firmę Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG
Marek Leśniak na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0070/16-00 z dnia 31.05.2017r. zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.

Mielec, dnia 03.07.2017 r.

Firma Usługowo-Handlowa „EMEX” Bernadetta Wojdon
ul. Kazimierza Jagiellończyka
39-300 Mielec

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/07/2017/ZK
Przeprowadzenie wykładów teoretycznych na prawo jazdy kat.C dla 9 grup
szkoleniowych i zajęć praktycznych na prawo jazdy kat.C dla 90
Uczestników/Uczestniczek projektu
oraz przeprowadzenie wykładów teoretycznych na prawo jazdy kat.D dla 6 grup
szkoleniowych i zajęć praktycznych na prawo jazdy kat.D dla 60
Uczestników/Uczestniczek projektu

W związku z realizacją projektu „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D”, nr projektu:
RPPK.09.05.00-18-0070/16-00 którego Beneficjentem i Liderem jest Firma Usługowo-Handlowa
„EMEX” Bernadetta Wojdon, ul. Kazimierza Jagiellończyka, 39-300 Mielec, w partnerstwie z Marek
Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG, ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków – Partner Projektu,
zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie wykładów teoretycznych na prawo jazdy
kat.C

dla

9

grup

szkoleniowych

i

zajęć

dla 90 Uczestników/Uczestniczek projektu oraz

praktycznych

na

prawo

jazdy

kat.C

przeprowadzenie wykładów teoretycznych

na prawo jazdy kat.D dla 6 grup szkoleniowych i zajęć praktycznych na prawo jazdy kat.D
dla 60 Uczestników/Uczestniczek projektu pt. „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D”
przygotowujących do zdania egzaminów państwowych w ramach prawa jazdy kat. C i/lub D prawa
jazdy.

1. BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY)
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Firma Usługowo-Handlowa „EMEX” Bernadetta Wojdon
ul. Kazimierza Jagiellończyka
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39-300 Mielec
tel.: 531 654 008
e-mail: emex-transport@wp.pl
adres strony internetowej: www.emex.mielec.pl
NIP: 8171872455
REGON: 180474793

Adres Biura Projektu:
ul. Sienkiewicza 1, pokój 26
39-300 Mielec

1.2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
a) strona internetowa; www. emex.mielec.pl
b) http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
c) na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu: ul. Sienkiewicza 1, pokój 26, 39-300

Mielec

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Niniejsze
postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 roku.

3. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa, IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie
kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych – projekty konkursowe w oparciu
o projekt: „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D”, nr RPPK.09.05.00-180070/16-00.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie wykładów teoretycznych
na prawo jazdy kategorii C dla 9 grup szkoleniowych i zajęć praktycznych
w zakresie nauki jazdy na prawo jazdy kategorii C dla 90 Uczestników/Uczestniczek
projektu oraz przeprowadzenie wykładów teoretycznych na prawo jazdy kategorii
D dla 6 grup szkoleniowych i zajęć praktycznych w zakresie nauki jazdy na kurs
prawa jazdy kategorii D dla 60 Uczestników/Uczestniczek projektu.
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Przedmiot zamówienia podzielony został na 23 części, zgodnie z pkt. 4.2 i obejmuje
łącznie:
 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach kursu prawa jazdy kategorii C
dla 90 Uczestników/Uczestniczek projektu w ramach 9 grup szkoleniowych w łącznej
liczbie 180 godzin szkoleniowych.
 Przeprowadzenie indywidualnych zajęć praktycznych nauki jazdy w ramach kursu
prawa jazdy kategorii C dla 90 Uczestników/Uczestniczek projektu w łącznej liczbie 2700
godzin zegarowych.
 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach kursu prawa jazdy kategorii D
dla 60 Uczestników/Uczestniczek projektu w ramach 6 grup szkoleniowych w łącznej
liczbie 120 godzin szkoleniowych.
 Przeprowadzenie indywidualnych zajęć praktycznych nauki jazdy w ramach kursu
prawa jazdy kategorii D dla 60 Uczestników/Uczestniczek projektu, które posiadają prawo
jazdy kategorii B lub które posiadają prawo jazdy kategorii C w ramach 6 grup
szkoleniowych w łącznej maksymalnej liczbie 3600 godzin zegarowych. Minimalny zakres
usługi wynosi 2400 godzin. Różnica między maksymalnym, a minimalnym wymiarem
godzinowym usługi wynika z posiadanych przez Uczestników/-ki projektu kwalifikacji
tj. posiadania prawa jazdy kategorii B lub C z czego wynika niezbędna liczba godzin zajęć
praktycznych tj. 60 godz. zegarowych dla osób z kat. B lub 40 godz. zegarowych dla osób
z kat. C.

4.2. Przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego podzielony na 23 części:
Część 1 Usługa przeprowadzenia zajęć teoretycznych z zakresu prawa jazdy kategorii
C w wymiarze 20 godzin szkoleniowych / grupę (1 godzina szkoleniowa = 45min
zegarowych) dla 9 grup szkoleniowych liczących po 10 osób na terenie miasta Mielec,
Tarnobrzeg i Dębica. Łączny czas szkoleń teoretycznych w ramach kursu prawa jazdy
kategorii C wynosi 180 godzin szkoleniowych.
Część 2 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii C w wymiarze 30 godzin zegarowych / Uczestnika/Uczestniczkę
projektu dla 10 osób na terenie miasta Mielec. Łączny czas trwania zajęć
praktycznych w ramach kursu prawa jazdy kategorii C dla tej części wynosi 300
godzin.
Część 3 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii C w wymiarze 30 godzin zegarowych / Uczestnika/Uczestniczkę
projektu dla 10 osób na terenie miasta Mielec. Łączny czas trwania zajęć
praktycznych w ramach kursu prawa jazdy kategorii C dla tej części wynosi
300 godzin.
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Część 4 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii C w wymiarze 30 godzin zegarowych / Uczestnika/Uczestniczkę
projektu dla 10 osób na terenie miasta Mielec. Łączny czas trwania zajęć
praktycznych w ramach kursu prawa jazdy kategorii C dla tej części wynosi 300
godzin.
Część 5 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii C w wymiarze 30 godzin zegarowych / Uczestnika/Uczestniczkę
projektu dla 10 osób na terenie miasta Tarnobrzeg. Łączny czas trwania zajęć
praktycznych w ramach kursu prawa jazdy kategorii C dla tej części wynosi 300
godzin.
Część 6 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii C w wymiarze 30 godzin zegarowych / Uczestnika/Uczestniczkę
projektu dla 10 osób na terenie miasta Tarnobrzeg. Łączny czas trwania zajęć
praktycznych w ramach kursu prawa jazdy kategorii C dla tej części wynosi 300
godzin.
Część 7 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii C w wymiarze 30 godzin zegarowych / Uczestnika/Uczestniczkę
projektu dla 10 osób na terenie miasta Tarnobrzeg. Łączny czas trwania zajęć
praktycznych w ramach kursu prawa jazdy kategorii C dla tej części wynosi 300
godzin.
Część 8 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii C w wymiarze 30 godzin zegarowych / Uczestnika/Uczestniczkę
projektu dla 10 osób na terenie miasta Dębica. Łączny czas trwania zajęć
praktycznych w ramach kursu prawa jazdy kategorii C dla tej części wynosi 300
godzin.
Część 9 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii C w wymiarze 30 godzin zegarowych / Uczestnika/Uczestniczkę
projektu dla 10 osób na terenie miasta Dębica. Łączny czas trwania zajęć
praktycznych w ramach kursu prawa jazdy kategorii C dla tej części wynosi 300
godzin.
Część 10 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii C w wymiarze 30 godzin zegarowych / Uczestnika/Uczestniczkę
projektu dla 10 osób na terenie miasta Dębica. Łączny czas trwania zajęć
praktycznych w ramach kursu prawa jazdy kategorii C dla tej części wynosi 300
godzin.

Zapytanie Ofertowe NR 1/07/2017/ZK

Strona 4 z 29

Część 11 Usługa przeprowadzenia zajęć teoretycznych z zakresu prawa jazdy
kategorii D w wymiarze 20 godzin szkoleniowych / grupę (1 godzina szkoleniowa = 45
min zegarowych) w ramach 6 grup szkoleniowych liczących po 10 osób na terenie
miasta Mielec, Tarnobrzeg i Dębica. Łączny czas trwania szkoleń teoretycznych w
ramach kursu prawa jazdy kategorii D do realizacji w ramach części wynosi 120
godzin szkoleniowych.
Część 12 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii D dla 5 Uczestników/-ek projektu w wymiarze 40 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. C) lub 60 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. B) na terenie miasta
Mielec. Łączny maksymalny czas trwania zajęć praktycznych w ramach kursu prawa
jazdy kategorii D dla tej części wynosi 300 godzin szkoleniowych, a minimalny zakres
usługi wynosi 200 godzin zegarowych.
Część 13 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii D dla 5 Uczestników/-ek projektu w wymiarze 40 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. C) lub 60 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. B) na terenie miasta
Mielec. Łączny maksymalny czas trwania zajęć praktycznych w ramach kursu prawa
jazdy kategorii D dla tej części wynosi 300 godzin szkoleniowych, a minimalny zakres
usługi wynosi 200 godzin zegarowych.
Część 14 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii D dla 5 Uczestników/-ek projektu w wymiarze 40 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. C) lub 60 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. B) na terenie miasta
Mielec. Łączny maksymalny czas trwania zajęć praktycznych w ramach kursu prawa
jazdy kategorii D dla tej części wynosi 300 godzin szkoleniowych, a minimalny zakres
usługi wynosi 200 godzin zegarowych.
Część 15 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii D dla 5 Uczestników/-ek projektu w wymiarze 40 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. C) lub 60 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. B) na terenie miasta
Mielec. Łączny maksymalny czas trwania zajęć praktycznych w ramach kursu prawa
jazdy kategorii D dla tej części wynosi 300 godzin szkoleniowych, a minimalny zakres
usługi wynosi 200 godzin zegarowych.
Część 16 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii D dla 5 Uczestników/-ek projektu w wymiarze 40 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. C) lub 60 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. B) na terenie miasta
Tarnobrzeg. Łączny maksymalny czas trwania zajęć praktycznych w ramach kursu
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prawa jazdy kategorii D dla tej części wynosi 300 godzin szkoleniowych, a minimalny
zakres usługi wynosi 200 godzin zegarowych.
Część 17 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii D dla 5 Uczestników/-ek projektu w wymiarze 40 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. C) lub 60 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. B) na terenie miasta
Tarnobrzeg. Łączny maksymalny czas trwania zajęć praktycznych w ramach kursu
prawa jazdy kategorii D dla tej części wynosi 300 godzin szkoleniowych, a minimalny
zakres usługi wynosi 200 godzin zegarowych.
Część 18 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii D dla 5 Uczestników/-ek projektu w wymiarze 40 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. C) lub 60 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. B) na terenie miasta
Tarnobrzeg. Łączny maksymalny czas trwania zajęć praktycznych w ramach kursu
prawa jazdy kategorii D dla tej części wynosi 300 godzin szkoleniowych, a minimalny
zakres usługi wynosi 200 godzin zegarowych.
Część 19 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii D dla 5 Uczestników/-ek projektu w wymiarze 40 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. C) lub 60 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. B) na terenie miasta
Tarnobrzeg. Łączny maksymalny czas trwania zajęć praktycznych w ramach kursu
prawa jazdy kategorii D dla tej części wynosi 300 godzin szkoleniowych, a minimalny
zakres usługi wynosi 200 godzin zegarowych.
Część 20 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii D dla 5 Uczestników/-ek projektu w wymiarze 40 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. C) lub 60 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. B) na terenie miasta
Dębica. Łączny maksymalny czas trwania zajęć praktycznych w ramach kursu prawa
jazdy kategorii D dla tej części wynosi 300 godzin szkoleniowych, a minimalny zakres
usługi wynosi 200 godzin zegarowych.
Część 21 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii D dla 5 Uczestników/-ek projektu w wymiarze 40 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. C) lub 60 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. B) na terenie miasta
Dębica. Łączny maksymalny czas trwania zajęć praktycznych w ramach kursu prawa
jazdy kategorii D dla tej części wynosi 300 godzin szkoleniowych, a minimalny zakres
usługi wynosi 200 godzin zegarowych.
Część 22 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii D dla 5 Uczestników/-ek projektu w wymiarze 40 godzin
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zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. C) lub 60 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. B) na terenie miasta
Dębica. Łączny maksymalny czas trwania zajęć praktycznych w ramach kursu prawa
jazdy kategorii D dla tej części wynosi 300 godzin szkoleniowych, a minimalny zakres
usługi wynosi 200 godzin zegarowych.
Część 23 Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu
prawa jazdy kategorii D dla 5 Uczestników/-ek projektu w wymiarze 40 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. C) lub 60 godzin
zegarowych (dla Uczestnika/-ki projektu z prawem jazdy kat. B) na terenie miasta
Dębica. Łączny maksymalny czas trwania zajęć praktycznych w ramach kursu prawa
jazdy kategorii D dla tej części wynosi 300 godzin szkoleniowych, a minimalny zakres
usługi wynosi 200 godzin zegarowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość zamówienia lub ofert częściowych
w częściach wymienionych w punkcie 4.2
4.3. Program kursu obejmuje odpowiednio:
a) Część teoretyczna w ramach prawa jazdy kategorii C:


Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego,



Zasady poruszania się po drodze samochodem ciężarowym: zachowanie
ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu
drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami,



Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki),
wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy,



Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność,
nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach,



Przewożenie towarów - załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku,



Manewrowanie samochodem ciężarowym w ruchu miejskim,



Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące samochodów ciężarowych,



Planowanie trasy przejazdu,



Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf,



Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa,



Ekonomia jazdy,



Błędy najczęściej popełniane przez kierowców samochodów ciężarowych,



Przygotowanie do egzaminu teoretycznego,



Egzamin wewnętrzny.

b) Część praktyczna w ramach prawa jazdy kategorii C:


Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy,
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Mocowanie i zabezpieczenie ładunku,



Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie,



Manewrowanie samochodem ciężarowym,



Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem,



Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie
awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości),



Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie,



Czynności kontrolne na drodze,



Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu,



Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu,



Egzamin wewnętrzny.

c) Część teoretyczna w ramach prawa jazdy kategorii D:


Budowa, obsługa i eksploatacja autobusu,



Zasady poruszania się po drodze autobusem: zachowanie ostrożności i właściwej
postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady
zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami,



Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki),
wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy,



Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność,
nawierzchnia, bezpieczna jazda autobusem w różnych warunkach,



Transport osób na trasach krajowych i międzynarodowych,



Manewrowanie autobusem w ruchu miejskim,



Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące autobusów,



Planowanie trasy przejazdu,



Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf,



Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa,



Ekonomia jazdy,



Błędy najczęściej popełniane przez kierowców autobusów



Przygotowanie do egzaminu teoretycznego,



Egzamin wewnętrzny.

d) Część praktyczna w ramach prawa jazdy kategorii D:


Przygotowanie autobusu do jazdy - czynności kontrolne,



Ruszanie, obsługa biegów, bezpieczne hamowanie,



Manewrowanie autobusem,

Zapytanie Ofertowe NR 1/07/2017/ZK

Strona 8 z 29



Cofanie,



Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem,



Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie
awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości),



Jazda w ruchu miejskim, manewrowanie, zatrzymanie, parkowanie,



Manewrowanie autobusem przegubowym - plac manewrowy,



Kierowanie autobusem przegubowym w ruchu ulicznym,



Czynności kontrolne na drodze,



Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu,



Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu,



Egzamin wewnętrzny.

3. Zajęcia będą się odbywały w dni powszednie oraz w weekendy w zależności od potrzeb
i możliwości Uczestników/Uczestniczek projektu.
Szkolenia prowadzone będą w sposób umożliwiający przygotowanie Uczestnika/Uczestniczki
projektu do egzaminu na prawo jazdy kat. C i/lub D przeprowadzonych przed właściwą komisją
egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę.
4. Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi łączne zaangażowanie zawodowe poszczególnych
osób realizujących przedmiot zamówienia (dotyczy osób będących personelem projektu
zgodnie z definicją zawartą w przedmiotowych wytycznych) tj. wykładowców i instruktorów
nauki jazdy nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.
5. Inne istotne warunki dot. realizacji przedmiotu zamówienia:


szkolenia teoretyczne będą realizowane w salach szkoleniowych, które zapewni
Zamawiający w miejscowościach Mielec, Tarnobrzeg i Dębica,



szkolenia praktyczne będą realizowane na pojazdach szkoleniowych, które zostaną
zapewni Zamawiający na terenie miast; Mielec, Tarnobrzeg i Dębica,



instruktorzy oraz wykładowcy zobowiązują się przy wykonywaniu zlecenia
przestrzegać przepisów prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji kursów prawa
jazdy kategorii C i/lub D oraz wszystkich informacji i wskazówek Zamawiającego oraz
dokumentować przebieg szkolenia zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego
wzorami dokumentacji,



rekrutację osób na szkolenia zapewni Zamawiający.

6. Wymagania wobec instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców na kursie prawa jazdy
kategorii C i/lub D
W postępowaniu mogą wziąć udział osoby/oferenci którzy dysponują osobami, które:


spełniają wymogi ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r . (Dz.U. Nr
30 poz. 151 z późn. zm.) (dotyczy instruktorów/wykładowców nauki jazdy) tj.;
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a) posiadają ważną legitymację instruktora nauki jazdy kat. C bądź instruktora nauki
jazdy kat. D,
b) posiadają ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania czynności instruktora oraz ważne orzeczenie psychologiczne
o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
c) są wpisane do ewidencji instruktorów bądź wykładowców prowadzonej przez
starostę właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania;
d) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za:
- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego
podobnie działającego środka,
- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;


posiadają minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe jako wykładowca i/lub instruktor
nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kat. C i/lub D,



pracę wykonają osobiście tzn. nie powierzą jej wykonania osobom trzecim lub poprzez
osoby, które wskazał i którymi dysponuje Oferent,



nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia ww. warunków wymienionych dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia/nie spełnia”. Do oceny zostaną dopuszczone oferty niepodlegające odrzuceniu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu, w tym
w soboty i niedziele, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin tygodniowo, przez cały czas
trwania umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego (zajęcia teoretyczne)
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i ustalonych z Uczestnikami/Uczestniczkami projektu (zajęcia praktyczne realizowane w trybie
indywidualnym).
8. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia/zmniejszenia liczby osób kierowanych
na poszczególne kursy prawa jazdy o maksymalnie 10osób.
10. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych
określonych w ofercie.

4.4 Termin, czas i miejsce realizacji usługi
Termin: od dnia podpisania Umowy do 28 lutego 2018r.
Czas: w godzinach 7:00 do 21:00
Miejsce: Mielec, Tarnobrzeg i Dębica. Zajęcia będą odbywały się w ramach 3 Edycji
naboru z Centrami w 3 wskazanych miejscowościach.
4.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy,
CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2018r.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia,
podyktowane prawidłową i terminową realizacją Projektu. O wszelkich ewentualnych
zmianach Wykonawca będzie informowany na bieżąco. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I

PODSTAWY

6.1. Wykonawcy/osoby ubiegający/-e się o zamówienie muszą dysponować osobami
posiadającymi lub posiadać uprawnienia jako wykładowcy prawa jazdy kat. C i/lub D
i/lub jako instruktorzy nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kat. C i/lub D, jeżeli przepisy
prawa nakładają taki obowiązek.
Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w ofercie,
której wzór stanowi Załącznik nr 1 i 2 do oferty.
Sposób oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków zostanie dokonana w oparciu o treść
dokumentów metodą „spełnia – nie spełnia”.

złożonych

6.2. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy/osoby, którzy/-e
nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
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beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 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 w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań wg
załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym
Ocena spełniania warunków zostanie dokonana w oparciu o treść złożonych
dokumentów metodą „spełnia – nie spełnia”.
W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 6.2. Wykonawca będzie
podlegał wykluczeniu z postępowania.
6.3. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw
wykluczenia zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawca, który nie spełni
któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
ZWIĄZANE
Z
REALIZACJĄ
NINIEJSZEGO
ZAPYTANIA
OFERTOWEGO.

7. WALUTA,

W

Cena nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Cena jest wyrażona w PLN
tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
8.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w język u polskim. Zaleca się, aby
oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem(duże litery). Dokumenty
składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
8.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi
w zapytaniu ofertowym oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty
i oświadczenia.
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8.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę,
na każdą z części. Wykonawca składa załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 na każdą
część zamówienia. Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 może zostać złożony
w jednym egzemplarzu niezależnie od ilości części na które składane są oferty.
8.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej. Złożenie jej
w innej formie spowoduje jej odrzucenie.
8.5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być
zaadresowana na adres Biura Projektu wskazany w pkt 1 zapytania tj.:
ul. Sienkiewicza 1, pokój 26
39-300 Mielec
8.6. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz
oświadczenia:
8.6.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 6 Zapytania
Ofertowego, w tym załącznik nr 2 Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia oraz załącznik nr 3
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
z Zamawiającym.
8.6.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego
do odpowiedniej części zamówienia) – w przypadku składania oferty
przez podmioty/osoby fizyczne występujące wspólnie należy podać
nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców
składających ofertę wspólną. Dodatkowo do oferty muszą zostać
dołączone ksera dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych
kwalifikacji i doświadczenia przez wszystkie osoby skierowane
do realizacji zamówienia, w tym:
- ksero legitymacji instruktora nauki jazdy kat. C i/lub D,
- ksero orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych
do wykonywania czynności instruktora oraz ksero ważnego orzeczenia
psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania
czynności instruktora,
- oświadczenie o posiadanym wpisie do ewidencji instruktorów lub
wykładowców prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na miejsce ich
zamieszkania.

8.6.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
8.6.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku,
gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której
umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
8.6.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny
być podpisane przez pełnomocnika.
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8.7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby
upoważnionej.
8.8. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu
treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością
podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.
8.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone
informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone
i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje
podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny,
doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
8.10. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres
Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Firma Usługowo-Handlowa „EMEX” Bernadetta Wojdon
Biuro projektu: ul. Sienkiewicza 1 (lok.26), 39-300 Mielec
OFERTA:
Przeprowadzenie wykładów teoretycznych na prawo jazdy kat.C dla 9 grup
szkoleniowych i zajęć praktycznych na prawo jazdy kat.C
dla 90 Uczestników/Uczestniczek projektu
oraz przeprowadzenie wykładów teoretycznych na prawo jazdy kat.D dla 6 grup
szkoleniowych i zajęć praktycznych na prawo jazdy kat.D dla 60
Uczestników/Uczestniczek projektu
Nie otwierać przed 14.07.2017r. godz. 10:00

8.11. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały
wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem
terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty
zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej
treścią nie wiedząc o tym, że jest to ofert złożona w postępowaniu).
8.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach
lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia
powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
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9.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
9.1. Oferty należy składać w Biurze Projektu Zamawiającego tj.:
Firma Usługowo-Handlowa EMEX Bernadetta Wojdon
ul. Sienkiewicza 1, pok.26, 39-300 Mielec.
9.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do biura projektu
Zamawiającego do dnia 14.07.2017r. do godz. 9:00 na adres wskazany w pkt
9.1. Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 9.1,
a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
9.3. Otwarcie ofert nastąpi w:
Firma Usługowo-Handlowa EMEX Bernadetta Wojdon, Biuro projektu ul.
Sienkiewicza 1 (pok. 26), 39-300 Mielec, dnia 14.07.2017r. o godz. 10:00.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
10.1. Na druku oferty zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego należy
podać całkowitą cenę ofertową (brutto) obejmującą realizację całego zamówienia
lub poszczególnych części zamówienia w złotych polskich (PLN), wraz
z podaniem stawki podatku VAT.
10.2. Wykonawca obliczy cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte
w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie
koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.
10.3. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT
i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
10.4. Jeżeli cena podana w Formularzu oferty liczbą nie będzie odpowiadać cenie
podanej słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie
przyjmując za cenę wyjściową – cenę netto podaną słownie.
10.5. Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do obowiązku
podatkowego zamawiającego (w przypadku wykonawcy zagranicznego z krajów
Unii Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej
w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.6. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
11.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną wykluczone
lub odrzucone przez Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe NR 1/07/2017/ZK

Strona 15 z 29

11.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i
ich znaczenie:
L.p.

1
2

Znaczenie
procentowe
kryterium

Kryterium

Oferowana cena
Doświadczenie

60%
40%

Maksymalna liczba
punktów, jakie może
otrzymać oferta za dane
kryterium
60 pkt
40 pkt

11.3. Zasady oceny kryterium "Oferowana cena" (PC) – 60%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość
punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę w ramach
poszczególnych części zapytania, pozostali będą oceniani według następującego
wzoru:
Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
PC= ----------------------------------------------------------------------- x 60
Cena badanej oferty
gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
11.4. Punkty w kryterium „Doświadczenie” (Pd) – 40% zostaną przyznane wg
poniższego wzorca:
Doświadczenie min. 2 lata
0 punktów
Doświadczenie min. 3 lata
5 punktów
Doświadczenie min. 4 lata
10 punktów
Doświadczenie min. 5 lat
15 punktów
Doświadczenie min. 6 lat
20 punktów
Doświadczenie min. 7 lat
25 punktów
Doświadczenie min. 8 lat
30 punktów
Doświadczenie min. 9 lat
35 punktów
Doświadczenie min. 10 lat
40 punktów
Doświadczenie rozumiane jest i weryfikowane będzie jako doświadczenie
zbieżne do części zapytania na jakie przedłożona została oferta przez Oferenta tj.
jako instruktor lub wykładowca prawa jazdy kat. C lub D i liczone w okresie
do dnia złożenia oferty.
Na realizację każdej z części zapytania Zamawiający wyłoni jednego
Wykonawcę.
W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty zawierającej kilku
instruktorów / wykładowców do realizacji danej części zapytania,
w kryterium doświadczenie będzie brane do oceny i przyznania punktów
doświadczenie tylko jednego instruktora / wykładowcy, który uzyska
najwyższą liczbę punktów w kryterium „Doświadczenie”.
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Ocena spełnienia tego warunku dla realizacji usługi będzie dokonywana
na podstawie oświadczenia Oferenta złożonego w „części ofertowej” zgodnej
z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
11.5. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.
PO = PC + Pd
gdzie
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie,
PC – punkty w kryterium Cena,
Pd – punkty w kryterium Doświadczenie
11.6. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
11.7. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma
Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli
oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen
rynkowych.
Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie,
Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje.
Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia
negocjacji.

12.

TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW.
12.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę/osobę, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu określonych w pkt 6 zapytania.
12.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. będzie złożona w niewłaściwej formie;
b. jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego lub nie będzie
spełniania wymogów brzegowych umożliwiających dofinansowanie realizacji
projektu określonych w dokumentach programowych dla Programu Operacyjnego
b. jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji;
c. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f. zawiera rażąco niską cenę.
12.3. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty,
jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
etapie w przypadkach uzasadnionych.
12.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści
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złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych
omyłek i błędów rachunkowych.
12.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń,
wykazów, danych i informacji.
12.7. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku
na fax lub adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie również
opublikowana na stronie internetowej www.emex.mielec.pl.
12.8. Po
przeprowadzeniu
postępowania
Zamawiający
podpisze
z Wykonawcą/Wykonawcami umowę, której istotne postanowienia zawarto we wzorze
stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca
odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy
z kolejnym Wykonawcą, który w prowadzonym postępowaniu uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi
Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.

13.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI.

13.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie
zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 2 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 oraz 2015r.
poz. 180), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz 2016r. poz.
147 i 615), z wyjątkiem oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt
6 zapytania ofertowego (Formularz oferty – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i oświadczenie
o braku powiązań stanowiące załącznik nr 3 składane są w oryginale, a dokumenty
potwierdzające uprawnienia do realizacji usługi w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem).
13.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
13.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Rafał Górski – Kierownik projektu
e-mail: zawodkierowca@onet.pl
tel. 782 548 753 w godz. 12.00-16.00.

Zapytanie Ofertowe NR 1/07/2017/ZK

Strona 18 z 29

14.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę
zakontraktowaną w budżecie projektu.

15.

POZOSTAŁE INFORMACJE.
15.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści
Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja
o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie
opublikowana w miejscach publikacji zapytania.
15.2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą
wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej
liczby punktów w ocenie całości lub poszczególnej części zamówienia, decyduje
niższa cena.
15.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
15.4. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc
od dnia upływu terminu składania oferty.
15.5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty.
15.6. W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację
przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia
zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.
15.7. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie i godzinie
podpisania umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie za pośrednictwem
poczty elektronicznej na 3 dni przed planowanym podpisaniem umowy.
W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w terminie i o godzinie wyznaczonej
przez Zamawiającego traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy.
15.8. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania
stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia,
zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu
do umowy.
15.9. Wykonawca zobowiązany jest do:
Oznaczania miejsca realizacji usługi z informacją o współfinansowaniu przez
Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
logotypem Funduszy Europejskich oraz logo Unii Europejskiej, z dwoma
podpisami stosowanymi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego oraz oficjalnym logo promocyjnym, które są zamieszczone
na stronie internetowej http://www.rpo.podkarpackie.pl
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15.10. Umieszczenia w widocznym miejscu plakatu formatu minimum
A3 z informacjami na temat projektu tj.:
o informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego wraz z logo Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) i Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego (RPO WP),
o gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji (w tym
finansowej) związanej z realizacją.



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.
Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory:
Lp. Oznaczenie Załącznika
1 Załącznik 1,
2 Załącznik nr 2
3

Załącznik nr 3

4

Załącznik nr 4

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji
zamówienia
Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych z Zamawiającym
Istotne postanowienia umowy

………………………………………..
(data, podpis osoby upoważnionej)
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Projekt „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Firmę Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG
Marek Leśniak na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0070/16-00 z dnia 31.05.2017r. zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.

Załącznik 1 do zapytania ofertowego
nr 1/07/2017/ZK

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Firma Usługowo-Handlowa EMEX Bernadetta Wojdon
ul. Kazimierza Jagiellończyka
NIP 817-187-24-55, REGON 180474793
Biuro projektu: ul. Sienkiewicza 1, pok.26, 39-300 Mielec
Wykonawca: …………………………………….......................................................................
adres: ……………………………………………………………………………………………
tel.: .……………………………………………
e- mail: …………………………..……………
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 01/07/2017/ZK, którego przedmiotem jest:
przeprowadzenie wykładów teoretycznych na prawo jazdy kat.C dla 9 grup
szkoleniowych i zajęć praktycznych na prawo jazdy kat.C dla 90
Uczestników/Uczestniczek projektu oraz przeprowadzenie wykładów teoretycznych na
prawo jazdy kat.D dla 6 grup szkoleniowych i zajęć praktycznych na prawo jazdy kat.D
dla 60 Uczestników/Uczestniczek projektu pt. „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat.
C+E i D”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość Edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych,
przedstawiam moją ofertę.
Składam
ofertę obejmującą wszelkie
koszty wykonania
usługi
określone
w postępowaniu ofertowym.
CZĘŚĆ ………………..:
1. Oferuję cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie 1 godziny
szkoleniowej/zegarowej1 zgodnie z opisem zamówienia stanowiącym przedmiot
Zapytania Ofertowego w wysokości:
………….……………..……. zł, (słownie: ……………………………………….)

1

Niewłaściwe skreślić
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Cena ogółem brutto części ……. wynosi:
………godzin szkol. x ……... PLN/godzinę szkol. = ………………… PLN
(cena jednostkowa)

(wartość ogółem)

2. Oferuję realizację usługi przez 7 dni w tygodniu, w tym w soboty i niedziele,
w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin tygodniowo.
3. Oświadczam, że posiadam/dysponuję osobami posiadającymi uprawnienia jako
wykładowca w zakresie prawa jazdy kategorii C do przeprowadzenia zajęć
przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy kategorii C zgodnie z Ustawą
o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r . (Dz.U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) (dotyczy
instruktorów/wykładowców nauki jazdy) tj.
a) Posiadam/dysponuję osobą z ważną legitymację instruktora nauki jazdy kat. C (ksero
dołączone do oferty);
b) Jestem/dysponuję osobą z ważnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz ważnym orzeczeniem
psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania
czynności instruktora (ksero dołączone do oferty);
c) Jestem/dysponuję osobą wpisaną do ewidencji instruktorów bądź wykładowców
prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania;
d) Nie byłem/dysponuję osobą która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego
podobnie działającego środka,
- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

…………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
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Projekt „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Firmę Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG
Marek Leśniak na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0070/16-00 z dnia 31.05.2017r. zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.

Załącznik 2 do zapytania ofertowego
nr 1/07/2017/ZK
...............................................
( pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
1. Oświadczam/y, że w wykonaniu zamówienia w ramach CZĘŚCI ……….. będą uczestniczyć
następujące osoby:
Doświadczenie zgodne z
L.p.
Imię i nazwisko
Rodzaj uprawnień
wymaganiami Zamawiającego
1
2
n

............................ dnia ...............

....................................................................
(podpis(y) osoby/osób uprawnionych
do podpisania oferty)
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Projekt „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Firmę Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG
Marek Leśniak na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0070/16-00 z dnia 31.05.2017r. zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.

Załącznik 3 do zapytania ofertowego
nr 1/07/2017/ZK

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż ubiegając się o zamówienie pn. Przeprowadzenie badań lekarskich
przed rozpoczęciem kursów prawa jazdy kat C+E i D”, nie jestem powiązany
z Zamawiającym: Firma Usługowo-Handlowa „EMEX” Bernadetta Wojdon, ul. Kazimierza
Jagiellończyka, 39-300 Mielec, NIP 817-187-24-55, REGON 180474793 ani z Partnerem
projektu: Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG, ul. Torfowa 3/1, 30-384
Kraków, NIP: 6771567593, REGON: 490765591, osobowo lub kapitałowo w rozumieniu
zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach projektu „Zawód
kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D”, nr RPPK.09.05.00-18-0070/16-00, w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa, IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie
kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych – projekty konkursowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności 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 pokrewieństwa lub powinowactwa z linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli z osobami pełniącymi funkcje
członków w organach nadzorczych i zarządzających Zamawiającego.

…………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
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Projekt „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Firmę Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG
Marek Leśniak na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0070/16-00 z dnia 31.05.2017r. zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.

Załącznik 4 do zapytania ofertowego
nr 1/07/2017/ZK

Istotne postanowienia umowy
Umowa Nr ..............................
zawarta w dniu .................... r. w ....................................... pomiędzy:
Firma Usługowo-Handlowa EMEX Bernadetta Wojdon
Ul. Kazimierza Jagiellończyka
NIP 817-187-24-55, REGON 180474793
reprezentowanym przez ………………………………..…………….
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
..............................................................................................................................
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie wyboru oferty dotyczącej Zapytania ofertowego
nr 1/07/2017/ZK z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przeprowadzenia
wykładów teoretycznych na prawo jazdy kat.C dla 9 grup szkoleniowych / zajęć
praktycznych na prawo jazdy kat.C dla 90 Uczestników/Uczestniczek projektu /
przeprowadzenie wykładów teoretycznych na prawo jazdy kat.D dla 6 grup szkoleniowych /
zajęć praktycznych na prawo jazdy kat.D dla 60 Uczestników/Uczestniczek projektu
w ramach realizowanego przez Firma Usługowo-Handlowa EMEX Bernadetta Wojdon,
ul. Kazimierza Jagiellończyka, 39-300 Mielec, projektu pn. „Zawód kierowca – kursy prawa
jazdy kat. C+E i D”, nr RPPK.09.05.00-18-0070/16-00, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych –
projekty konkursowe.

1.
2.

3.
4.
5.

§2
Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2018r.,
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub przesunięcia terminów wskazanych powyżej
na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których
nie można było przewidzieć).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia, podyktowane
prawidłową i terminową realizacją projektu.
O wszelkich ewentualnych zmianach Wykonawca będzie informowany na bieżąco.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług.
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§3
Miejsce realizacji zamówienia
1. Zamawiający zakłada możliwość realizacji usługi na terenie miasta Mielec, Tarnobrzeg i Dębica.
2. Potwierdzenie uprawnień do realizacji usługi, kserokopia dokumentu uprawniającego do realizacji
usługi stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

§4
Zasady rozliczeń
1. Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości:
Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wykonania usługi: ............................................... zł
(słownie: ........................zł) brutto za przeprowadzenie ….. godzin szkolenia.
Łącznie: za przeprowadzenie …… godzin szkolenia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:
............. zł/godzinę x ......... godzin = .....................zł brutto (słownie: ............................... zł brutto).
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
3. Wykonawca udzieli 30 dniowego terminu płatności za fakturę/rachunek.
4. Wypłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy dokonywana będzie po otrzymaniu
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT
lub rachunków w sposób następujący:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za zrealizowane usługi, po ich akceptacji.
2) Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się systematycznie, na koniec miesiąca
na podstawie rozliczenia wykonanej usługi wg kalkulacji określonej w § 4 pkt. 1,
3) Każdorazowo zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym po wystawieniu przez
Wykonawcę faktury/rachunku w terminie do 30 dni od jej otrzymania na wskazane przez
Wykonawcę konto bankowe.
4) Zamawiający ma prawo do wydłużenia wskazanego na fakturze/rachunku terminu płatności,
w przypadku braku środków przeznaczonych na zapłatę faktury na koncie bankowym
wyodrębnionym do realizacji Projektu, o czym poinformuje Wykonawcę. Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty takiej faktury w terminie do 7 dni od daty otrzymania ww. środków
na konto projektowe.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zapłaty Wykonawcy za wykonane usługi po całkowitym
zakończeniu świadczenia usługi, nie później jednak niż do dnia 30.04.2018 r.
6) Z tytułu opóźnień w zapłacie za fakturę Wykonawcy nie przysługują odsetki.
7) Za niezrealizowaną część usługi Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Łączna kwota
wynagrodzenia określona w § 4 pkt. 1.1, zostanie pomniejszona o wartość niezrealizowanej
części usługi wg kalkulacji określonej w § 4 pkt. 1.2.
8) W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego poprawności wykonania całości lub
części usługi i nie przedstawienia przez Wykonawcę zadowalającego wyjaśnienia tych
nieprawidłowości, bądź wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających uznanie usługi przez
Zamawiającego za wykonaną zgodnie z zasadami i warunkami realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość uznania usługi za nie wykonaną
i nie wypłacenia z tego tytułu wynagrodzenia.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania części zamówienia bez podania
przyczyny. W przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego części zamówienia –
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną poprawnie część zamówienia.
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10) Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia części zamówienia bez podania
przyczyny. W przypadku wypowiedzenia części zamówienia – Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną poprawnie część zamówienia.
11) Wynagrodzenie określone w § 4 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usług
będących przedmiotem niniejszej umowy.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

§5
Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) niezwłocznego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o problemach w realizacji
usług, w szczególności o zaprzestaniu ich realizacji,
2) zachowania poufności, tj. nie przekazania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę
handlową dotyczącą szczegółów niniejszej umowy,
3) prowadzenia dokumentacji realizacji umowy i systematycznego przekazywania
do Zamawiającego informacji o postępach w realizacji zamówienia (nie rzadziej niż raz
w miesiącu),
4) oznaczania prowadzanej dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w następujących
dokumentach:
a) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności
na lata 2014- 2020,
b) Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji.
5) wykonywania usługi z zachowaniem wysokich standardów jakościowych realizowanej usługi,
w sposób zapewniający osiągniecie zakładanych celów.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania kontroli realizacji usługi w każdym czasie
jej trwania w zakresie niezbędnym do oceny prawidłowości realizacji zamówienia.
Począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2028r. lub później, jeśli ten
termin zostanie wydłużony przez Instytucję Pośredniczącą oficjalnym pismem otrzymanym przed
31 grudnia 2028r., Wykonawca zobowiązuje się do poddania się kontroli lub audytowi
dokonywanemu przez Instytucję Pośredniczącą lub wyznaczonego pełnomocnika oraz inne
uprawnione podmioty, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa w zakresie prawidłowości
realizacji Projektu poprzez udostępnienie kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty
finansowe oraz dokumenty w formie elektronicznej związane z realizacją Projektu.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli realizacji niniejszej umowy, w tym wglądu
w dokumenty finansowe związane z realizacją niniejszej umowy na żądanie Zamawiającego lub
innych podmiotów uprawnionych do kontroli.
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony wszelkich danych osobowych uzyskanych w związku
z realizacją niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Równocześnie Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie gromadził ani przetwarzał
powyższych danych osobowych w żadnych systemach informatycznych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności tj. nie przekazywania osobom trzecim
informacji stanowiących tajemnicę handlową dotyczącą szczegółów niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy
do dnia 31.12.2028 r. w sposób zapewniający dostępność poufność i bezpieczeństwo oraz
informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy.
W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed ww. terminem, Wykonawca zobowiązuje się
pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych
z realizowanym projektem.
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8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia odpowiednich działań informacyjnych dotyczących
realizowanych w ramach niniejszej umowy badań lekarskich/psychologicznych pracy zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 m.in.: oznaczania miejsca wykonania
badań, oraz wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją umowy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za niedopełnienie powyższych obowiązków.
10. Zamawiający zastrzega sobie:
1) Prawo do podania szczegółowego zakresu usługi.
2) Prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy w każdym czasie trwania umowy.
3) Prawo do wskazania miejsc w jakich ma być realizowana usługa oraz terminów realizacji,
w zależności od zapotrzebowania.
4) Prawo do odwołania lub zmiany zgłoszonego miejsca/terminu przeprowadzenia badań.
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.
5.

§6
Rozwiązanie umowy
W przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionego powodu oraz ze swej winy zalega z zapłatą
wynagrodzenia, Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym poprzez
oświadczenie woli złożone Zamawiającemu na piśmie. Przesunięcie terminu płatności z powodu
braku środków finansowych na rachunku Projektu nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy
przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym punktem.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z ważnych przyczyn powinno być przesłane listem
poleconym na adres drugiej Strony wskazany w niniejszej Umowie, lub doręczone osobiście za
pokwitowaniem.
Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, w którym strona otrzymała oświadczenie
o rozwiązaniu umowy, co nie wyklucza konieczności realizacji kar umownych określonych
w § 7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w każdym momencie jej trwania
w trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny.
§7
Kary umowne
W przypadku nienależytego lub sprzecznego z umową wykonania usługi przez Wykonawcę
Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z umowy.
W przypadku odmowy przez Wykonawcę zrealizowania umowy na rzecz Zamawiającego
w ustalonym wymiarze osobowym - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.
Każdorazowa odmowa świadczenia usługi przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego
terminie może być potraktowana przez Zamawiającego jako wypowiedzenie umowy o świadczenie
usług przez Wykonawcę z winy Wykonawcy.
Zamawiający z tytułu każdej odmowy świadczenia usługi przez Wykonawcę we wskazanym przez
Zamawiającego terminie może dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną
w kwocie 2.000 zł.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego rozwiązania umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.
W przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości realizacji usługi wynajmu lub wystąpienia
nieprawidłowości w tym zakresie Zamawiający wstrzymuje do czasu ich wyjaśnienia wszystkie
płatności.
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego od Wykonawcy jeżeli wysokość szkody wynikającej z niewykonania,
nieterminowego wykonania, bądź nieprawidłowego wykonania usługi przez Wykonawcę
przewyższy wysokość kar umownych.
8. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20%
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie.
§8
Współpraca
1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w przedmiotowym zakresie prac objętych niniejszą
umową̨ Zamawiający upoważnia: .................................................................................
2. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w zakresie realizacji niniejszej umowy ze strony
Wykonawcy upoważniona/y jest: ..................................................................................
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, muszą być
dokonywane w formie pisemnej na adres:
Zamawiający: ……..,
Wykonawca: ............
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów
do doręczeń.
3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć
w związku z realizacją̨ Umowy.
4. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w pkt. 3 niniejszego
paragrafu, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej umowy należy do Zamawiającego w oparciu
o odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WP 2014-2020, a także w oparciu o odpowiednie
przepisy prawa Unii Europejskiej.
7. Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby
odpowiadała postanowieniom Umowy o Dofinansowanie Projektu „Zawód kierowca – kursy
prawa jazdy kat. C+E i D”
8. Strony przystąpią do wykonania Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu.
9. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………………….
(data, podpis Zamawiającego)

……………………………..
(data, podpis Wykonawcy)
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