ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZUCZYNIE
im Marszalka Józefa Piłsudskiego
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel. (086) 272-50-12, fax (086) 273-52-86
REGON 000181562, NIP 719-10-10-130

S zczu czy n , dnia 1 0 .0 1 .2 019 r.

ZAPYTANIE O CENĘ Nr 01/2019
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Kurs prawa jazdy na
samochód - szkolenie praktyczne w zakresie kategorii B” dla 12 uczniów Zespołu Szkól im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiat Grajewski
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, NIP 719-156-82-28
w imieniu którego działa Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, reprezentowany przez Dyrektora - Annę Jagusz

ODBIORCA:
Zespół Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie ul. Szczuki 1,19-230 Szczuczyn
tel. 86 272-50-12, fax. 86 273-52-86
adres poczty elektronicznej: dvrszczuczvn@op.pl
adres strony internetowej: www.zsszczuczvn.Dl
czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7°°- 15 °°.
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz.1986) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych kwoty 30 000 Euro (art.4 pkt 8 ustawy pzp.).
-

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia praktycznego nauki jazdy w zakresie
kategorii „B” dla 12 uczniów Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie ( osoby
skierowane na szkolenie wskaże imiennie Zamawiający), w terminie luty 2019 r. - grudzień 2019 r..
2. Liczba godzin szkolenia dla jednej osoby: 30 godzin szkolenia praktycznego (1 godzina szkolenia
praktycznego wynosi 60 minut).
3. Godziny realizacji zajęć zostaną dostosowane do możliwości uczniów.
4. Miejsce realizacji zajęć praktycznych: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki lokalowe,
plac manewrowy i wyposażenie dydaktyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów
oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2016 poz. 232). Istnieje możliwość
wykorzystania placu manewrowego Zamawiającego mieszczącego się przy Zespole Szkół im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie przy ul. Szczuki 1. Pozostałe zajęcia praktyczne na
obszarze powiatu grajewskiego oraz powiatu, na terenie którego będzie odbywał się egzamin
praktyczny, w tym min. 10 h na terenie miasta, w którym będzie odbywał się egzamin praktyczny.
5 . W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

V
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1) organizacji uzyskania przez uczniów szkolenia orzeczeń lekarskich o braku przeciwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdem;
2) przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego;
3) wydania każdemu uczniowi szkolenia, który uzyska pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego
teoretycznego i praktycznego zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz wydania każdemu z
uczniów szkolenia dokumentu uprawniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego;
6. Wykonawca prowadzi pełną dokumentację realizowanych form wsparcia. Wykonawca zobowiązuje
się do dostarczenia wszystkich list obecności, dzienników zajęć, kart czasu pracy i innych
dokumentów związanych z realizacją usługi, o które zwróci się Zamawiający, do sekretariatu Zespołu
Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
7. Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne zorganizowane w dniach nauki szkolnej odbywały się
w godzinach niekolidujących ze szkolnym planem lekcji. Daty i godziny realizacji zajęć praktycznych
Wykonawca ustali indywidualnie z opiekunem szkolenia.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zleconą usługę osobiście, bez powierzania zadań osobom
trzecim.
9. Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają aktualne zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących
środek szkolenia kierowców (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za
zgodność z oryginałem),
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
tj. pojazdem do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kategorii B spełniających
wymogi bezpieczeństwa jazdy i przystosowanym do nauki jazdy;
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferta podlega odrzuceniu gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
b) zostanie złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru
przez Zamawiającego Wykonawcy zadania określonych w zapytaniu ofertowym lub
c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena przeprowadzenia 1 szkolenia prawa jazdy kategorii B - 100%.
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VII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający po otwarciu ofert zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Oferentów o
dodatkowe wyjaśnienia w przedmiocie złożonych ofert.
2. W ciągu 3 dni roboczych po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się tylko
z wybranym Wykonawcą.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy w ciągu 7 dni.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zespołu Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie przy
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
7. Zapłata należności następować będzie w terminie 21 dni, od daty dostarczenia faktury do Zespołu
Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, przelewem na
konto Wykonawcy.
VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Dyrektor Anna Jagusz, tel.: 86-272-50-12
Email szkoły: zswszczuczvnie@op.pl
IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.

Rozpoczęcie: luty 2019 r.

2.

Zakończenie: grudzień 2019.

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.01.2019 r, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, w sekretariacie mieszczącym się na I piętrze budynku.
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
a) osobiście
b) pocztą na adres: Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn
c) mailem na adres: zswszczuczvnie@op.pl
koperta z dopiskiem:
WYKONAWCA
„ Kurs prawa jazdy na samochód - szkolenie praktyczne w zakresie kategorii B”
3. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę w formie pisemnej.
2. Oferta winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim, w formie zapewniającej pełną
czytelność jej treści oraz musi obejmować całość zamówienia.
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3. Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XII. KLAUZULA INFROMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Szczuczynie z siedzibą w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn reprezentowany przez
Dyrektora.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie można się skontaktować pod adresem e-mail:
zswszczuczynie@op.pl, tel. 086 272 50 12.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w
Szczuczynie;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami, najemcami, klientami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego
prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Dyrektorem Zespołu Szkół im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie przetwarzają dane osobowe Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
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d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych
na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej przez Administratora,
-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.

(Kierownik Jednostki)

Z a łą c z n ik i d o z a p y ta n ia o c e n ę :

- załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Strona 5 z 6

Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę Nr 01/2019 z dnia 10.01.2019

Załącznik Nr 2a
do R egulam inu U d ziela n ia Z am ów ień Publicznych

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP**):..................................................
REGON**):........
tel.**):................
fax**):................
adres e-m ail**):

FORMULARZ OFERTOWY CENOWY
Zamawiający:
Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn

W odpowiedzi na Zapytanie o cenę Nr 01/2019 z dnia 10.01.2019 r. na przeprowadzenie
szkolenia „Kurs prawa jazdy na samochód - szkolenie praktyczne w zakresie kategorii B” dla 12
uczniów Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.
Ja/My, niżej podpisany/i,

działając w imieniu i na rzecz:.............................................
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:
Netto:.................................................. z ł

za 1 uczestnika szk olen ia

/słownie netto/......................................................................................................................................
V A T :................................................... zł
/słownie V A T/.....................................................................................................................................
Brutto:........................................................................ z ł

za 1 uczestnika szkolenia.

Brutto: .......................................................................... z ł

za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości.

/słownie brutto/........................................................................................................................................
2.
3.
4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami Zapytania o cenę Nr 1/2019 z dnia 10.01.2019 r.
Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty
wyznaczonej na składanie ofert.
Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

m ie jsc o w o ść i data
/P od p is i p ie c z ę ć o so b y upow ażnionej
d o pod p isyw an ia oferty/
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