
Rozeznanie cenowe o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro 

 

Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława 

Stanisława Reymonta w Szydłowie  

zaprasza do złożenia ofert na: „Organizację i przeprowadzenia części praktycznej kursu prawa jazdy 

kat. T dla 28  słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szydłowie”. 

1. Przedmiot zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usługi 

polegającej na organizacji i przeprowadzeniu praktycznej części kursu prawa jazdy kategorii T  

obejmującego przeprowadzenie zajęć nauki jazdy mających na celu przygotowanie słuchaczy 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03  Zleceniodawcy do egzaminu państwowego na prawo 

jazdy kategorii T (560 godzin z 28 słuchaczami), przeprowadzeniu egzaminów wewnętrznych  

w wyżej wymienionym zakresie, a także dokumentowaniu tych zadań, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Imienna lista słuchaczy Zleceniodawcy oraz ilość godzin indywidualnej nauki jazdy 

ciągnikiem stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej umowy. 

 Usługa powierzona jest Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę na mocy art. 70 ust. 1 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 

Nr 244, poz. 1626) 

 Usługa prowadzona będzie przez Zleceniobiorcę na zasadach określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 

2016 r. poz. 280) 

  Indywidualna nauka jazdy ciągnikiem rolniczym będzie realizowana przez Zleceniobiorcę  

z słuchaczami Zleceniodawcy przez instruktora nauki jazdy, który jednocześnie spełnia warunki 

określone w § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.  

w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 poz. 1626) 

 Terminy indywidualnej nauki jazdy ciągnikiem rolniczym będą dostosowane przez Zleceniobiorcę 

do warunków czasowych uczestników zajęć (słuchaczy Zleceniodawcy) i nie będą kolidować  

z zajęciami szkolnymi określonymi planem zajęć. 

 Każde zajęcia indywidualnej nauki jazdy ciągnikiem rolniczym będą udokumentowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest 

informować Zleceniodawcę na piśmie o ilości godzin odbytych zajęć z poszczególnymi słuchaczami 



za każdy miesiąc obowiązywania przedmiotowej umowy do 10-go dnia miesiąca następującego  

po miesiącu którego dotyczy informacja. 

 Każde zajęcia indywidualnej nauki jazdy ciągnikiem rolniczym będą zaczynać się i kończyć  

w siedzibie Zleceniodawcy. 

 W zakres usługi wchodzi ubezpieczenie uczestników zajęć w ramach ubezpieczenia NNW. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20-11-2019 r. 

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy założyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Organizacja i przeprowadzenie części praktycznej kursu prawa 

jazdy kat. T dla 28 słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03” do sekretariatu Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia  Ustawicznego w Szydłowie do dnia 19-08-2019 r.  

do godziny: 11:00 na adres: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Szydłowie, 97-306 Grabica, Szydłów 57 

 3. Termin otwarcia ofert:  19-08-2019 r. godzina 12:00 

 

 4. Warunki płatności: 

Rozliczenie odbywać się będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie pisemnego 

zestawienia ilości godzin przeprowadzonych zajęć sporządzonego przez Zleceniobiorcę  

i zaakceptowanego przez Zleceniodawcę. Płatność dokonywana będzie przelewem na rachunek 

bankowy Zleceniobiorcy wskazany w treści faktury w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury zbiorczej dotyczącej ilości wykonanych godzin indywidualnej nauki jazdy 

ciągnikiem w okresie miesiąca kalendarzowego. 

 

 5. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie realizacji zamówienia, 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia – złożenia oświadczenia. 

b) oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty: 

 wypełniony formularz ofertowy własnoręcznie podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1) 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 2) 



 wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia (załącznik nr 3) 

Nie wypełnienie wszystkich zawartych wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w tym postępowaniu 

i jej odrzucenie. Oferta nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego. 

 

6. Termin związania ofertą – 20 dni 

7. Kryteria oceny ofert: 

 Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto. 

8. Informacje dodatkowe: 

 Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyniku postępowania. 

 Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie. 

 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym rozeznaniu cenowym nie stosuje się przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Zamawiający zawiadomi Oferentów biorących udział w rozeznaniu cenowym o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

 Wybranemu oferentowi Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Sitek 

 

 

 

 

Szydłów, dnia 06-08-2019 r. 


