
Oznaczenie sprawy: ZSMIO.26.5.4.2021 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 
 

na „Przeprowadzenie kursu w zakresie 

 części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy do prawa jazdy 

kategorii: C, C+E, C1 i C1+E” uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i 

Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 

 

I. Zamawiający: 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża  

tel.: +48 (86) 219-87-93, +48 (0-86) 218-62-39  

adres strony internetowej: www.bip.zsmio.pl  

e-mail: sekretariat@zsmio.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zaproszenie do złożenia oferty nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn.zmian). 

   

III. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie kursu w zakresie  części  specjalistycznej 

kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy do prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E” dla 30 

uczniów ZSMiO Nr 5 w Łomży kształcących się w zawodzie kierowca mechanik w Branżowej 

Szkole I stopnia. 

2. Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku testu 

kwalifikacyjnego na przewóz rzeczy.  

3. Miejsce kursu: obszar Łomża. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 

udostępni nieodpłatnie pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych. 

4.  Kurs  przeprowadzony ma być na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późń. zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 z późń.zm), rozporządzenia 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 2018 r. poz. 

1885 z późń.zm) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 

2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami, szkolenia, egzaminowanie i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz 

wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 232 z późn. zm.). 

5. Czas trwania kursu z części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej ma wynosić odpowiednio: 

-  zajęcia teoretyczne trwające minimum 65 godzin zegarowych, 

-  część praktyczna kwalifikacji wstępnej, 16 godzin zegarowych jazdy indywidualnej w ruchu 

drogowym 

6. Kurs ma zakończyć się: 

a) egzaminem; 

b) przekazaniem ZSMiO Nr 5 w Łomży dzienników zajęć potwierdzających ukończenie 

szkolenia zawierających: imię i nazwisko datę urodzenia uczestnika, nazwę instytucji 

szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, 

tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje 

szkoleniową; 

7.  Kurs odbywać się będzie: 

-  zajęcia teoretyczne muszą być realizowane w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 od 7 

lutego 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach wpisanych do planu lekcji (4 godziny 

zegarowe tygodniowo) po uzgodnieniu z dyrekcją ZSMiO Nr 5 w Łomży; 

- część praktyczna kwalifikacji wstępne może być realizowane po podpisaniu umowy w dniach 

i godzinach nie kolidujących z zajęciami uczniów lub w dni wolne od zajęć szkolnych takich 



jak soboty, ferie świąteczne, ferie zimowe; uzgodnionych z poszczególnymi uczniami  po 

akceptacji Zamawiającego. 

8.  Lista uczestników szkolenia zostanie przekazana przez Zamawiającego. Liczba uczestników 

30 uczniów. 

9. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia kursu zobowiązany jest do zapoznania uczestnika z 

programem, harmonogramem oraz formą zaliczenia. 

10.  Wykonawca przed rozpoczęciem pierwszych zajęć przekaże uczestnikowi materiały 

szkoleniowe (w formie papierowej lub elektronicznej), które przejdą w posiadanie uczestnika 

kursu. Odbiór materiałów dydaktycznych musi być potwierdzony podpisem uczestnika kursu. 

11.  W trakcie zajęć praktycznych uczestnik musi mieć możliwość samodzielnej jazdy i 

wykonanie manewrów odpowiednim pojazdem samochodowym. 

12.  Zastosowane metody nauczania muszą uwzględniać indywidualność uczestnika i 

zapewnić maksymalny poziom przygotowania do egzaminu. 

13.  Wykonawca musi zapewnić odpowiednie zasoby techniczne i sprzęt niezbędny do należytej 

realizacji przedmiotu zamówienia spełniający wymogi prawne oraz w zakresie BHP i Ppoż. 

14.  Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecności uczestnika szkolenia lub rezygnacji 

z uczestnictwa w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tej osoby;  

b) prowadzenia dziennika zajęć, listy obecności; 

c)  prowadzenia kart czasu pracy; 

d) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.); 

e) przekazywania uczestnikom ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów związanych z 

monitorowaniem przebiegu szkolenia dostarczonych przez Zamawiającego; 

f) umożliwienia Zamawiającemu kontroli i dokumentowania (w tym fotograficznego) przebiegu 

kursu; 

g) dokumentowania przeprowadzonych zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

h) ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia, nie przewidzianych w umowie. 

15.  Wykonawca będzie prowadził nadzór wewnętrzny nad przebiegiem szkolenia. 

 

IV. Termin realizacji: 

1 październik 2021 – 17 czerwiec 2022 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wykaże iż: 

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej tj. do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na kategorie jak w przedmiocie zamówienia 

2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonywania zamówienia wykaże iż posiada instruktorów nauki jazdy do szkolenia na 

prawo jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E, kwalifikacji wstępnej dysponuje odpowiednią bazą 

sprzętową: posiada samochody do zajęć praktycznych zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

 

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia przez podwykonawców. 

 

VI.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych wraz z oświadczeniem o aktualizacji wpisu na rok 2021; 

2. Wpis do rejestru działalności regulowanej tj. do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy na terenie województwa 

podlaskiego; 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2); 

 



 

VII Kryteria oceny ofert: 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę. 

Oceniane będą wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu. 

 

VIII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce, termin składania oraz otwarcia 

ofert 

a. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie elektronicznej w 

formie skanów wymaganych dokumentów lub papierowej, 

b. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty 

c. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.  

d. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. 

e. Ofertę należy złożyć w: Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 18-400 

Łomża - sekretariat (pokój 100) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@zsmio.pl podając w tytule: „Oferta na przeprowadzenie kursu w 

zakresie części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy do prawa 

jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E” w terminie do 22 września 2021 r. do godz. 

10:00. 

f. Oferty zostaną otwarte w dniu: 22 września 2021 r. o godz. 10:35 w siedzibie 

Zamawiającego. 

g. Dokumenty składane drogą pocztową należy przesłać na wskazany wyżej adres, a na 

kopercie umieścić zapis:  

„Oferta na przeprowadzenie kursu w zakresie części specjalistycznej kwalifikacji 

wstępnej na przewóz rzeczy do prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E” 

 

 

IX. Wybór wykonawcy 

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu 

o podane kryterium wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji 

z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania 

przyczyny.  

 

X. Zawiadomienie o wyborze oferty.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Łomży, adres strony internetowej: www.bip.zsmio.pl 
 

Ponadto wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie 

lub mailowo. 

 

XI. Osoba upoważniona do kontaktu 

Andrzej Borawski - tel.: 86 218 62 39 w 62; 86 219 87 93; e-mail: sekretariat@zsmio.pl 

adres strony internetowej: www.bip.zsmio.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty 

 

 

NAZWA OFERENTA  

 

…………………………………………… 

 

ADRES  

 

…………………………………………… 

 

NR TELEFONU ………………………… 

 

E – MAIL ……………………………….. 

 

NIP …………………….. REGON …………………………. 

 

 

 

 

   

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5  

  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży  

                     ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża 
 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Oświadczam, iż po zapoznaniu się z warunkami zawartymi w zaproszeniu do złożenia 

oferty (wraz z załącznikami) akceptuję je bez zastrzeżeń.  

 

L.

p. 

Część specjalistyczna kwalifikacji wstępnej Cena brutto 

1.  Teoretyczne przeszkolenie jednego uczestnika ………….. za 1 godzinę zegarową 

2.  Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym ………….. za 1 godzinę zegarową 

 

 

 

Dane do kontaktu: 

 

tel. …………………………………..….. e-mail ………………………………………. 

 

 

 

-------------------------------------------------                  ----------------------------------------------           
 (miejscowość i data)      (podpis, pieczęć) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

NAZWA OFERENTA  

 

…………………………………………… 

 

ADRES  

 

…………………………………………… 

 

NR TELEFONU ………………………… 

 

E – MAIL ……………………………….. 

 

NIP …………………….. REGON …………………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Składając ofertę na  „Przeprowadzenie kursu w zakresie części specjalistycznej 

kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy do prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E” 

uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Łomży oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że 

spełniamy warunki udziału w postępowaniu w ten sposób, że: 

 

1.  Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

2.  Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia w wyznaczonym czasie; 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej – wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

………………………………………… 

(Miejsce i data) 

................................................................................ 

Podpisy i pieczęć osób (osoby) uprawnionych 

(uprawnionej) do występowania w obrocie 

prawnym, reprezentowania Wykonawcy, 

składania oświadczeń w jego imieniu 

 

 

 

 

 
* - niepotrzebne skreślić 

 


