
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

04-11-2019

Termin składania ofert

12-11-2019

Numer ogłoszenia

1215368

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej nazwą
postępowania w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ul.
Stołeczna 21, 15-879 Białystok (Sekretariat),
2. Ofertę należy złożyć do dnia 12.11.2019 r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 12.11.2019 r. o godzinie 12:05. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Konrad Piekarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 85 742 12 13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla uczniów Zespołu
Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku, będących uczestnikami
Projektu. 
2. Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji przez uczestników Projektu w zakresie ww. szkolenia i
uzyskanie certyfikatu/zaświadczenia.
3. Minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:
1) przepisy ruchu drogowego;
2) techniki kierowania pojazdem;
3) pierwsza pomoc przedlekarska;
4) podstawy budowy i zasady obsługi technicznej pojazdów;



5) praktyczna nauka jazdy w trybie indywidualnym.
4. Program kursu musi być zgodny z Rozporządzeniem 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. 2018 poz.1885 z późn.zm.)
Szczegółowy zakres zamówienia wraz z pełną treścią zapytania ofertowego znajdują się w
załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Zapytanie jest także dostępne na stronie Szkoły:
www.zst.bialystok.pl
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok. 1. Miejsce realizacji zajęć
wskazuje Wykonawca. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy z
uwzględnieniem wymagań prawnych co do częstotliwości zajęć.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji przez uczestników Projektu w zakresie ww. szkolenia i
uzyskanie certyfikatu/zaświadczenia.

Przedmiot zamówienia

1. Zajęcia mogą być prowadzone w dni robocze i/lub weekendy w godzinach porannych i/lub
popołudniowych, zależnie od preferencji zgłoszonych przez uczestników Projektu. Zajęcia będą
prowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w wymiarze nie więcej niż 6 godzin dziennie. Podczas
zajęć teoretycznych zapewnia się przerwy w zależności od potrzeb uczestników szkolenia, łącznie
minimum 30 min. Zajęcia nie mogą kolidować z zajęciami szkolnymi uczestników.
2. Liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 90 osób ogółem, w tym:
- 30 osób w terminie od 01.12.2019 do 29.05.2020,
- 30 osób w terminie od 12.10.2020 do 31.05.2021, 
- 30 osób w terminie od 11.10.2021 do 28.02.2022 ). Przewidywana liczba uczestników może ulec
zmianie w zależności od indywidualnych zgłoszeń uczestników do Zamawiającego.
3. Forma i tryb zajęć: szkolenie powinno być realizowane w formie stacjonarnej i obejmować
zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kurs obejmuje 30 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz.
zegarowych zajęć praktycznych (indywidualna nauka jazdy). Wykonawca, w ramach części
teoretycznej zobowiązany jest do przygotowania i nieodpłatnego przekazania uczestnikom szkoleń
materiałów dydaktycznych (skrypt/prezentacja lub książka lub dostęp do e-learningowych
materiałów). W ramach szkolenia należy także przeprowadzić wewnętrzny egzamin teoretyczny i
praktyczny.



4. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie
e-learningu. Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w trybie indywidualnym dla podanej w
zamówieniu liczby osób lub dołączenie do grupy szkoleniowej z otwartego naboru planowanej
przez Wykonawców, pod warunkiem, że wszystkie warunki zapytania, w tym wymiar i zakres
tematyczny zajęć będzie tożsamy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania opłaty za egzamin państwowy w WORD (jedno
podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego).
6. Rodzaj materiałów zużywalnych do zajęć praktycznych: pojazdy i materiały eksploatacyjne typu
paliwo, oleje, płyny, materiały piśmienne, testy, inne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
7. Koszt badań lekarskich należy uwzględnić w cenie szkolenia.

Kod CPV

80411200-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkół nauki jazdy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia udzielenia zamówienia do 28.02.2022 r. 
Liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 90 osób ogółem, w tym:
- 30 osób w terminie od 01.12.2019 do 29.05.2020,
- 30 osób w terminie od 12.10.2020 do 31.05.2021, 
- 30 osób w terminie od 11.10.2021 do 28.02.2022 ).
Przewidywana liczba uczestników może ulec zmianie w zależności od indywidualnych zgłoszeń
uczestników do Zamawiającego.

Załączniki

zał. nr 2 formularz ofertowy
zał. nr 1 wzór umowy
zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki:
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca winien posiadać wpis do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U.2019 poz.1495) i wskaże w ofercie numer wpisu
do przedmiotowego rejestru;

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1368312
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1368311
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1368310


Wiedza i doświadczenie

Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki:
- posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia –
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 12 –
miesięczne doświadczenie w realizacji szkoleń z tematyki „Prawo jazdy kategorii B”;
W celu spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie własne, zgodnie z załącznikiem nr 2
do Zapytania (formularz ofertowy),

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
Przewidywane terminy pośrednie szkoleń (etapy) i liczba uczestniczących w nim osób mogą ulec
zmianie, w zależności od indywiduanych potrzeb uczestników Projektu.
Zgłaszanie uczestników następować będzie sukcesywnie w trakcie realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający, w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia przewiduje udzielenie
zamówień uzupełniających, nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego,
polegających na powtórzeniu podobnych usług jak zamawiane.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich
znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę na/zgodnie z formularzem
ofertowym), gdzie 1 pkt. = 1%:

a) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C) – 100%

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): 100 pkt. 
C = (C minimalna/C oferowana) x 100 pkt

2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej
Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do
złożenia dodatkowych ofert cenowych.



Wykluczenia

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE
tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z
następujących czynów:
� udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji
ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
� korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa
Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze
prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie
krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
� nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
� przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie
z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja
ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z
22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub
usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
� prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu
finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s.
15);
� pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego
procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i 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,
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.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania
(formularz ofertowy).

Zamawiający - Beneficjent



Nazwa

MIASTO BIAŁYSTOK

Adres

Słonimska 1

15-950 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

858696005

Fax

858696266

NIP

9662117220

Tytuł projektu

Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - Kierunek przyszłość.

Numer projektu

RPPD.03.03.01-20-0183/18-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie dotyczy realizacji projektu: „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych -
kierunek przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania
3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz 8.2.2
Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


