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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MPKIKKDZPPEII/2021 

W związku z realizacją projektu pt.: ,,Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" 

nr projektu RPSW.08.05.03-26-0008/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: 

zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę/uslug/Fabót budawlaayeh*1

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na: 

a. organizacji i przeprowadzeniu 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych dla uczestników

projektu wskazanych przez zamawianego z zakresu nauki jazdy autobusem

umożliwiających przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. D po B.

Wykonawca będzie zobowiązany: 

a) przeprowadzić 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy autobusem

umożliwiających przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. D po B.

Powyższe zajęcia praktyczne należy przeprowadzić zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2019 poz. 341 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi 

do ustawy, w szczególności zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

ogłoszenia 11 września 2018 r. jednolitego rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających 

się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018, poz. 1885 

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 

r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

szkolenia, egzaminowania 1 uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów 

dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016 poz. 232 z poźn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 

wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wyłącznie dla 

osób, które zdadzą egzamin państwowy przeprowadzany przez wojewódzkie ośrodki ruchu 

drogowego (Dz. U. 2016 poz. 231 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

Wykonawca jest zobowiązany wydać Uczestnikowi zajęć zaświadczenie potwierdzające 

uczestnictwo w zajęciach praktycznych. 

O liczbie godzin zajęć praktycznych dla każdego uczestnika projektu decyduje zamaw1aJący 

(minimum 5 godzin zajęć dla uczestnika projektu). 

1 Niepotrzebne skreślić 

Koordynator Pro
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia wskazanego terminu realizacji zamówienia. 

Instruktorzy prowadzący zajęcia są zobowiązani zwracać się do uczestników kursu jednakowo, bez 

względu na płeć oraz z zachowaniem zasady równości płci i szans obowiązującej przy realizacji 

projektów współfinansowanych w Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Zamawiający wymaga, by zajęcia realizowane w ramach zamówienia odbywały się na terenie 

województwa świętokrzyskiego. 

Projekt, w ramach którego wykonywany będzie przedmiot zamówienia realizowany będzie na 

terenie województwa świętokrzyskiego. Z uwagi na dostępność dla potencjalnych uczestników 

projektu przedmiot zamówienia ma być realizowany w mieście Kielce lub ewentualnie na terenie 

powiatu kieleckiego i powiatów ościennych w zależności od potrzeb szkoleniowych uczestników 

zajęć. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

80411000-8 - Usługi szkół jazdy 

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego 

2. Termin realizacji:

od 1 grudnia 2021 do 15 lutego 2022 r. 

3. Okres gwarancji: nie dotyczy.

4. Warunki płatności: na podstawie wystawionych co miesiąc częściowych protokołów wykonania

usługi w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego faktury/rachunku.

5. Inne istotne warunki zamówienia: oferent musi posiadać akredytację Kuratora Oświaty.

Warunek obligatoryiny. Nieposiadanie akredytacji powoduje nieważność oferty.

6. Kryteńa:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

Kryterium Cena (C)-tj. 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60,00 pkt.) 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy 

zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia. 

Kryterium C - Cena Oferty brutto, Oferta uzyska „C" punktów wg wyliczenia: 

Najniższa cena brutto z oferty niepodlegających odrzuceniu 

C - ----------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%

Cena brutto oferty badanej 
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Jeżeli Wykonawca w ofercie wskaże cenę przekraczającą kwotę, jaką Zamawiające zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia 

Wykonawcy do negocjacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dokumentów potwierdzających 

określone zaplecze techniczne, osobowe czy dotyczące sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajduje się 

Wykonawca potwierdzające informacje zawarte w złożonej ofercie. 

7. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA",

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

c) na kopercie należy umieścić napis„ Zapytanie ofertowe nr 13/MPK/KKDZPPEll/2021 ".

8. Ofertę wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami należy złożyć w terminie do 29 

listopada 2021 r. w jednej z poniższych form:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce,

b) faxem na numer 41 34 535 06,

c) w wersji elektronicznej na adres email: fundusze.europejskie.mpk@gmail.com.

9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

a) informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 

internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Kielcach oraz w bazie konkurencyjności,

b) o wynikach zapytania oferenci zostaną także poinformowani telefonicznie lub e-mailowo. 

1 O. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

11. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Kopcińska-Wielgus, tel. 530900342, e-mail:

fundusze.europejskie@mpk.kielce.pl. 

12. RODO KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne w

tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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 (RODO) w związku realizacją 

zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i oceny 

ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom 

zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych osobowych reguluje 

Polityka bezpieczeństwa do projektu: ,,Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" 
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i wynosi 5 lat (oferty niewykorzystane) oraz 10 lub 50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo prawo 

do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia 

oraz usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, dane 

osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu 

wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym, a także 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia. Na podstawie danych osobowych nie są 

podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. Administratorem 

danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach. 

Wykaz załączników: 

1. Druk oferty.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.

3. Oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniezamówienia nr 12/MPK/KKDZPPEII/202 I".
Kielce dnia 19. I 1.2021 r . ........... r ... � � .. _,_:�'._:;:;k:_ ................ .

Data i podpis Zamawiającego 

\ 
'MJęJSKlE PR..Z_EDSIĘBI0RSTW0 KOMUNIKACJI

Spolka z o.o. w Kielcąch· 25-734 Kieice, ul. Jagiellońska 92 NI� 959-15-03-630, REGON 2924$850 Kapitał :zakładowy spółki -16.938.8:34,00 zł.KRS 0000095798, X Wydział GOsPQdarczySądu Rejonowego w Kielcach tel. centr, 41 34-524·21 do 25 fax. 41 34.535•06PKO BANK,POLSKI 
są 1020 2s2s 0000 9102 02sa 3993
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Załącznik nr 1 

OFERTA 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 13/MPK/KKDZPPEII/202ldotyczące 
zamówienia poniżej 30 tys. EURO netto a dotyczącego: 
a) organizacji i przeprowadzeniu 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych dla uczestników 
projektu wskazanych przez zamawianego z zakresu nauki jazdy autobusem umożliwiających 
przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. D po B.

(wpisać przedmiot zamówienia) 

Składamy ofertę następującej treści: 
1. Oferujemy wykonanie całości zamow1enia za cenę netto 
..................................................................................................................... zł 

obowiązujący podatek VAT ..... % ................................................................................................... zł 
cena brutto ............................ .......................................................................... zł 
(słownie ................... .... . .. .............. .... . ...... ....... ...................................... .......... .  ) 
W tym za jedną godzinę: 
za cenę netto .................................................................................................... zł 
obowiązujący podatek VAT ..... % .............................................................................................. . .... zł 
cena brutto ...................................................................................................... zł 
(słownie ......................... .................................................................................. ) 
2. Personel oferenta posiada doświadczenie w przeszkoleniu .. .. .. .. . osób 
niepełnosprawnych
(w celu potwierdzenia kryterium należy załączyć do oferty dokumenty potwierdzające 
doświadczenie np. CV, referencje, dzienniki zajęć, itp.). 
3. Realizacja zamówienia bez / z (niepotrzebne skreślić) wykorzystania osób
niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.)
zatrudnionych u oferenta na umowę o pracę 

(należy podać liczbę osób niepełnosprawnych planowanych do zaangażowania w realizację 
zamówienie, zakres zadań oraz przedstawić dokumenty poświadczające ich zatrudnienie 
u Oferenta oraz ich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych)
4. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

Data i podpis osoby upoważnionej 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 

Miejscowość i data 

OŚWIADCZENIE 

na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

nr 13/MPKIKKDZPPEII/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. 

Ja niżej 

podpisany/a ........................................................................................................................................ . 

działający/a w 

1m1en1u ............................................................................................................................................... . 

ubiegający/a się o świadczenie usługi polegającej na: 

organizacji i przeprowadzeniu 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych dla uczestników projektu 

wskazanych przez zamawianego z zakresu nauki jazdy autobusem umożliwiających przystąpienie 

do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. D po B. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udzielenia zamówienia z poniższego tytułu 

(niepotrzebne poniższe skreślić): 

1. Wykonawca będący osobą fizyczną, nie został/został prawomocnie skazany za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 

z późn. zm. 11)) lub art. 46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1468 i 1495), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. -

Kodeks karny, 

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). 

2. W przypadku spółek prawa handlowego:

a) urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie nie skazano / skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt. 13 Art. 24.1. U stawy Prawo Zamówień Publicznych. 












