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CKZ.2420.01.2021                                                                                                     Pleszew, dnia 29.01.2021r. 

 

 

 

 
 

……………………………………………………………………………………..…. 

 (pieczątka zamawiającego) 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert  

w postępowaniu na wykonanie usługi pn.: 

 

Kurs prawa jazdy kategorii C – część praktyczna 
 

zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym poniżej 

 

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł. 
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy. 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie – zapytanie ofertowe: 

http://ckz-pleszew.pl        http://bip.ckz-pleszew.pl/bip 

 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
Al. Wojska Polskiego 4, 63-300 Pleszew 
NIP: 617-15-78-157 REGON: 250697480 
Tel. 62 7428975, 62 7421832 
e-mail: sekretariat@ckz-pleszew.pl 
http://www.ckz-pleszew.pl 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu: 
Kursu prawa jazdy kategorii C dla grupy liczącej maksymalnie do 61 osób – słuchaczy kwalifikacyjnego 
kursu zawodowego w zawodzie: Technik transportu drogowego, z zastrzeżeniem Zamawiającego                      
o możliwości zmniejszenia się liczby uczestników, na skutek ich rezygnacji bądź przerwania nauki na 
kwalifikacyjnym kursie zawodowym. 
Kurs prawa jazdy kategorii C realizowany będzie w zakresie części praktycznej – tj.  nauki jazdy na placu 
manewrowym oraz w ruchu drogowym w liczbie 30 godz. na osobę zgodnie z programem i właściwymi 
przepisami prawa obowiązującego: 
a) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1268              

z późn. zm.) 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia 

osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców  (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1885) 
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III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin rozpoczęcia usługi: od dnia 10.02.2021r. Termin zakończenia usługi: do dnia 20.11.2021r. 
 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania              
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
– Prawo zamówień publicznych. 

 

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w myśl art. 112 ust. 1 , ust. 2 Ustawy                       
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych: 

a) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 
b) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,              

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia; 
d) posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia. 

 
 

V. WARUNKI WYMAGANE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnił: 

a) dwóch instruktorów prawa jazdy, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie 
niezbędne do prowadzenia kursów prawa jazdy kategorii:  C 

b) zapewnił plac manewrowy  do praktycznej nauki jazdy umiejscowiony na terenie miasta: Pleszew, 
spełniający niezbędne wymagania co do zakresu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się                       
o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2018r. poz. 1885) 

c) zapewnił dwa pojazdy do prowadzenia praktycznej nauki jazdy na prawo jazdy kategorii: C 
spełniające wymogi bezpieczeństwa jazdy, spełniające wymogi wyposażenia i warunków 
dodatkowych dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania 

d) zapewnił aby pojazdy przeznaczone do nauki jazdy były z nadwoziem krytym opończą i plandeką 
oraz wyposażone w układy: ABS, ASR, ESP zgodnie z przepisami: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r. poz. 2022           
z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia 
kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2017r. poz. 151) 

e) zapewnił bezpłatne użyczenie takiego pojazdu Zamawiającemu (jeśli wystąpi taka okoliczność                       
i potrzeba) w celu realizacji zajęć praktycznych przez Zamawiającego w ramach programu 
nauczania na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie Technik transportu drogowego 

f) zapewnił materiały dydaktyczne (w formie papierowej lub elektronicznej) dla osób szkolonych 
g) prowadził dokumentację związaną z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia: 

 książki ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć praktycznych (w formie 
papierowej lub elektronicznej w systemie teleinformatycznym), 

 przygotuje i wystawi osobom które ukończą kurs – stosowne zaświadczenia o ukończeniu 
kursu prawa jazdy kategorii: C 

 udokumentuje kurs stosownymi wpisami w dzienniku zajęć kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego w zawodzie: technik transportu drogowego. 

 
 



 

 3 

 
 

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia                           
– stanowiące  Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej, lub aktualny wydruk CEIDG, w przypadku kserokopii – 
potwierdzone za zgodność z oryginałem; 

3. Odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia 
kierowców,  w przypadku kserokopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem; 

4. Wykaz instruktorów nauki jazdy z podaniem ich aktualnych uprawnień, którzy będą zaangażowani do 
wykonania przedmiotu zamówienia – stanowiący  Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania; 

5. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu placu manewrowego do praktycznej nauki jazdy 
umiejscowionego na terenie miasta: Pleszew – stanowiące  Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania; 

6. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu pojazdów do prowadzenia praktycznej nauki jazdy na prawo 
jazdy kategorii: C – stanowiące  Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania; 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 05.02.2021r.  do godz. 14:00 
2. Miejsce składania ofert: 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
Al. Wojska Polskiego 4, 63-300 Pleszew 
SEKRETARIAT 

3. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej i odpowiednio zabezpieczonej 
przed otwarciem, nieprzezroczystej kopercie, osobiście lub przesłać za pomocą organu: Poczty 
Polskiej. 

4. Kontakt i zapytania w sprawie zamówienia można kierować wyłącznie w formie zapytania elektronicznego 
na adres: r.janowski@ckz-pleszew.pl  (temat: Kurs prawa jazdy kategorii C – część praktyczna),  przy czym 
mogą one wpływać do Zamawiającego wyłącznie do dnia 03.02.2021r. do godz. 12:00. Zapytania złożone 
po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań                           
w formie telefonicznej. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca sporządza jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu: 
„OFERTA”  – stanowiącym  Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Formularz „OFERTA”  musi być opatrzony: czytelnym podpisem Wykonawcy oraz pieczątką. 
3. Do formularza „OFERTA”  Wykonawca dołącza wszystkie dokumenty zgodnie z wykazem opisanym           

w  pkt VI  niniejszego zapytania. Dołącza również „Klauzulę informacyjną RODO” – stanowiącą  
Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. 

4. Wszystkie dokumenty ofertowe muszą być opatrzone: czytelnym podpisem Wykonawcy oraz 
pieczątką, a kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

5. Tylko w ten sposób przygotowana oferta stanowi ofertę kompletną, niepodlegającą odrzuceniu pod 
względem formalnym. 

6. Na kopercie należy umieścić wyłącznie poniższe dane: 

 
 

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie 

Al. Wojska Polskiego 4 

63-300 Pleszew 

 

 

Oferta na wykonanie usługi pn. 

Kurs prawa jazdy kategorii C – część praktyczna 
 

Oferta, nie ujawniać przed dniem 05.02.2021r. godz. 14:30 
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 30 dni od terminu składania ofert 

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie złożonych przez Wykonawców kompletów 
dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym. 

2. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jeżeli: 
− wpłynie do Zamawiającego po terminie przewidzianym na jej złożenie 
− nie będzie zgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego 
− będzie niekompletna (brak wymaganych dokumentów – pkt VI  niniejszego zapytania) 
− Wykonawca nie spełni wymaganych warunków  określonych w pkt IV  i  pkt V  zapytania 
− Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie 

3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium oceny: 
cena brutto wykonania usługi / 1 osobę 
Wartość punktowa wagi tego kryterium wynosi: 100% 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 
5. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania za pośrednictwem strony internetowej 

http://ckz-pleszew.pl 
6. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zamówienia, Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi telefonicznie o miejscu i terminie zawarcia umowy 
7. Umowa w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej. 
 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego 
zapytania ofertowego. Zamawiający bezzwłocznie o wszystkich zmianach powiadomi Wykonawców, 
do których zwrócił się z zapytaniem ofertowym oraz umieści zmienione treści na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

2. Jeżeli Zamawiający w toku oceny ofert zgodnie z przyjętym kryterium oceny, nie będzie mógł wybrać 
oferty najkorzystniejszej ze względu na otrzymanie ofert równych pod względem ceny, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do negocjacji w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

3. Wykonawcy uczestniczący w negocjacjach nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                           
w złożonych ofertach. 

4. Jeżeli w toku postępowania do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta Wykonawcy spełniającego 
warunki udziału w postępowaniu i będzie ważna pod względem kryteriów oceny formalnych                               
i merytorycznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru tej oferty do realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub 
zamknięcia postępowania bez wyboru Wykonawcy lub rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia 
przed podpisaniem umowy. Wykonawcom nie przysługują w takiej sytuacji jakiekolwiek roszczenia                
w stosunku do Zamawiającego. 

 

 
 
 
 

……………………………..……………………………………………………………………………………………..…. 

 (podpis i pieczątka zamawiającego) 

 
 

Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Formularz „OFERTA” 

2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

3. Wykaz instruktorów nauki jazdy, zaangażowanych do wykonania przedmiotu zamówienia 

4. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu placu manewrowego do praktycznej nauki jazdy kat. C 

5. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu pojazdów do prowadzenia praktycznej nauki jazdy kat. C 

6. Klauzula informacyjna RODO 


