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ZAPYTANIE CENOWE  
pn. „Kurs prawa jazdy kat. C i C+E  w Wadowicach” 

(oznaczane dalej jako Zapytanie)  
 
1. Informacje o Zamawiającym.  
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków 
NIP: 676-10-51-184 REGON: 350783070 
tel. 12 418 77 72  e-mail: oferta@kolping.pl 
wwwkolping.pl 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia.  
2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w Wadowicach kursu prawa jazdy kat. C 
i C+E (jeden uczestnik projektu) oraz kursu prawa jazdy kat. C (jeden uczestnik projektu) wraz 
z egzaminami państwowymi.   
Obowiązkiem wykonawcy będzie przeszkolenie uczestników projektu zgodnie 
z odpowiednimi wymogami umożliwiające przystąpienie do egzaminu państwowego. 
Wykonawca zapewnia w ramach usługi opłatę egzaminacyjną. Kursanci mogą brać udział 
w kursie otwartym organizowanym przez Wykonawcę.  
Wykonawca zapewni w ramach usługi:  
- zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie z wymogami przepisów prawa, 
- materiały dydaktyczne, 
- egzamin państwowy, 
- inne opłaty konieczne do ukończenia kursu i zapewniające możliwość przystąpienia do 

egzaminu państwowego i uzyskania uprawnień kierowcy. 
2.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wadowice 
2.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80411000-8 
2.4. Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby prowadzonego przez 

Zamawiającego Projektu pn. „Tak, potrafię!” nr UDA-POWR.01.02.02-12-0362/15-00 

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 

1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

3. Termin wykonania zamówienia (harmonogram realizacji zamówienia) - realizacja 
zamówienia odbywać się będzie w okresie czerwiec-grudzień 2017 r. 
 
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.  
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
4.1.1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:  
a) Wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez 

wojewódzki urząd pracy. Weryfikacja na podstawie skanu wpisu lub numeru w rejestrze 
ogólnodostępnym. 

b) Wykonawca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania 
działalności. Weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści oferty. 
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4.1.2) posiadają wiedzę i doświadczenie: w realizacji min. 3 podobnych szkoleń (w okresie 2 
lat od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert). Weryfikacja na podstawie 
oświadczenia (zał. nr 3). 

4.1.3) posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia: Trenerzy prowadzący szkolenie 
muszą posiadać (każda z osób łącznie):  
a) wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające 

przeprowadzenie danego szkolenia;  
b) doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne 

doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata;  
c) kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych 

(rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujące do 
kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 
godzin). 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (zał. nr 2) oraz kserokopii dokumentów 
potwierdzających wykształcenie/ kompetencje (przy podpisywaniu umowy). 

4.1.4) spełniają dodatkowe warunki: Wykonawca posiada znak jakości Małopolskich 
Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), potwierdzający wysoką jakość 
szkoleń. W przypadku gdy realizatorem szkolenia będzie podmiot nie posiadający znaku 
jakości MSUES, usługi szkoleniowe w ramach projektu będą spełniać powyżej w pkt. 3.7 
określone minimalne wymagania jakościowe. Weryfikacja na podstawie oświadczenia 
w treści oferty. 

4.1.5) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - należy przedłożyć 
wypełnione oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania. 

 
4.1.6) Wraz z ofertą należy przedłożyć następujące dokumenty/ oświadczenia:  
a) formularz ofertowy,   
b) oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania. 
c) oświadczenia dot. doświadczenia (zał. nr 3), 
d) skan wpisu do RIS lub oświadczenie o numerze w rejestrze. 
 
5. Miejsce, termin i sposób składania ofert.  
5.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Związek Centralny Dzieła Kolpinga 

w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków, albo w wersji elektronicznej jako skan 
podpisanej oferty na adres: oferta@kolping.pl w terminie do dnia 09.06.2017 r. do godz. 
16:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się 
u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma 
data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. W przypadku składania w wersji elektronicznej wybrany 
wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wersji papierowej (przy podpisaniu umowy). 

5.2. Osobą do kontaktu jest: Beata Harasimowicz tel. 12 418 77 72, email: 
bharasimowicz@kolping.pl 

6. Opis sposobu obliczenia ceny.  
6.1. Cenę wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w pkt. 3 Zapytania, należy 

wskazać w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 Zapytania. Cena ofertowa powinna być 
podana cyfrowo i słownie.  
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6.2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do 
realizacji umowy. Wykonawca podaje wszystkie ceny z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku.  

6.3. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej na 
dzień otwarcia ofert stawce (jeśli dotyczy) – usługa szkoleniowa zwolniona z podatku VAT.  

6.4. W przypadku osób fizycznych zaoferowana cena ma obejmować wszystkie koszty 
wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść 
w trakcie realizacji zamówienia (w szczególności podatek od osób fizycznych i obciążenia 
na rzecz ZUS). 

7. Opis kryteriów ocen, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

7.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  
- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania;  
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
7.2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 
 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 
kryterium (w %) 

Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

a. Cena 80% 80 punktów 

b. Doświadczenie w realizacji 
podobnych rodzajowo szkoleń 

20% 20 punktów 

 
7.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  
 
Cena oferty najtańszej  
------------------------------- x 80 = liczba punktów  
Cena oferty badanej  
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  
Porównywaną ceną będzie łączna cena brutto zapisana w Formularzu ofertowym.  
7.4. Punkty za Kryteria oceny ofert (inne aniżeli cena) 
 

Kryteria oceny 
Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

Sprawdzenie 

Doświadczenie w realizacji 
podobnych rodzajowo szkoleń 

11 i więcej usług - 20 pkt. 
6-10 usług – 10 pkt. 
Do 5 usług: 0 pkt. 

Oświadczenie Wykonawcy 
(Zał. nr 3 do Zapytania) 

 
7.5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą 

liczbę punktów (sumę punktów z ww. kryteriów oceny ofert).  
7.6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. Jeśli po wezwaniu 
Zamawiającego zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej wartości punktów, 
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Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy posiadającego wyższą punktację w zakresie 
doświadczenia.  

 
8. Wykaz załączników do Zapytania. 
Załącznikami do Zapytania są następujące wzory: 

Oznaczenie 
Załącznika  

Nazwa Załącznika  

Załącznik nr 1  Wzór Formularza oferty  

Załącznik nr 2  Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 3 Wzór Oświadczenia w zakresie doświadczenia 
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Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA 

 
 
 
 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Ja(my), niżej podpisany(i) ……………………………………………………………………………………………….., 
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
w odpowiedzi na zapytanie cenowe pn. „Kurs prawa jazdy kat. C i C+E  w Wadowicach” 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oferuję(emy) wykonanie 
przedmiotu zamówienia za następującą cenę ofertową:  
 
łącznie ……………….……………. zł brutto (słownie: …………………………….…………………………… zł),  
 
Oświadczam(y), że:  
1. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie wykonana w terminach określonych 

w Zapytaniu oraz wzorze umowy,  
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,  
3. Wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje 

warunki w niej zawarte,  
4. W przypadku przyznania Wykonawcy zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
Świadom(i) odpowiedzialności karnej (art. 297 Kodeksu karnego), oświadczam(y), że 
załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia 
oferty. 
 
 
 
…………………………., dn. ………… 2017 r.  ………………………………………………………………..  

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-
ych) do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
Adres: ul. ……………………………, …-…… ………………………. 
NIP:……………………………………. 
Tel.: ……………………………, Faks: ………………………….......... 
E-mail: ………………………………. 
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Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA 

 
 
 
 
 
pieczęć Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
Ja(my), niżej podpisany(i) ………………………………………………………………………….. 
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
ubiegając się o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
cenowego pn. „Kurs prawa jazdy kat. C i C+E  w Wadowicach”, oświadczam(y), że:  
1. Wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez 
wojewódzki urząd pracy  
2. Wykonawca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania 
działalności. 
3a. Posiadam/-y* znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych 
(MSUES), potwierdzający wysoką jakość szkoleń.  
3b. Nie posiadam/-y* znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-
Szkoleniowych (MSUES), jednak usługi szkoleniowe w ramach projektu będą spełniać 
wskazane w Zapytaniu minimalne wymagania jakościowe.  
4. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie: w realizacji min. 3 podobnych szkoleń (w 
okresie 2 lat od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert). 
5. Wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia. 
 
Oświadczam(y), że:  
Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
 
Oświadczam(y), również iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny 
określone art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 
 
 
 
 
…………………………., dn. ………… 2017 r.  ………………………………………………………………..  

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-
ych) do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA 

 
 
 
 
 
pieczęć Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA 

Ja(my), niżej podpisany(i) …………………………………………………………………………..  
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
ubiegając się o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
cenowego pn. „Kurs prawa jazdy kat. C i C+E  w Wadowicach”, że w okresie ostatnich 2 lat 
wykonaliśmy następujące usługi:  
 

Lp. 
Podmiot na którego rzecz 

usługa była wykonana 

Data wykonania usługi (od 
dzień-miesiąc-rok do dzień-

miesiąc-rok) 

Uwagi (w tym zakres 
usługi) 

1.  
 od _ _._ _ ._ _ _ _r.  

do _ _._ _ ._ _ _ _r. 
 

2.  
 od _ _._ _ ._ _ _ _r.  

do _ _._ _ ._ _ _ _r. 
 

3.  
 od _ _._ _ ._ _ _ _r.  

do _ _._ _ ._ _ _ _r. 
 

4.  
 od _ _._ _ ._ _ _ _r.  

do _ _._ _ ._ _ _ _r. 
 

 
 
Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny 
określone art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 
 
…………………………., dn. ………… 2017 r.  ………………………………………………………………..  

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 
 
 


