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Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności na Kurs prawa jazdy kat. B 
 dla wychowanek MOW im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie  

w ramach projektu  
„Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych” 

  
Zamawiający: 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny (MOW) 
ul. Siostry Faustyny 3 
30-608 Kraków 
  
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kat. B dla 6 wychowanek MOW im. Św. 
Siostry Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży z 
małopolskich ośrodków wychowawczych  w okresie pomiędzy 15 czerwca 2013 r. a 30 września 2013 r. 
 
Kurs powinien obejmować: 
- badania lekarskie, 
- co najmniej 30 godzin zajęć teoretycznych (przeprowadzonych w budynku MOW im. Św. Siostry Faustyny, ul. 
Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków) i 30 godzin zajęć praktycznych, 
- sprawdzenie umiejętności kursantek w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do egzaminów w 
Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego (egzamin wewnętrzny). 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80411200-0 – usługi szkół nauki jazdy 
 
II. Warunki udziału:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący działające zgodnie z polskim prawem szkoły 
nauki jazdy/ośrodki szkolenia kierowców, którzy:  
 
1. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 
 
2. Zaakceptują następujące warunki współpracy: 
a) prowadzenie kursu na podstawie umowy regulującej prawa i obowiązki stron, w tym wynikające z wytycznych i 
zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), 
b) przeprowadzenie zajęć teoretycznych w siedzibie Zamawiającego (ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków), w 
godzinach ustalonych z dyrekcją i wychowawcami MOW, 
c) prowadzenie dokumentacji dot. kursu w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
POKL (dostępne pod http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/dokumenty-programowe.287.html),  
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d) zobowiązanie do archiwizacji dokumentacji związanej z projektem oraz przetwarzania danych osobowych, 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w POKL (dostępne pod http://www.pokl.wup-
krakow.pl/index.php/dokumenty-programowe.287.html), 
e) przekazanie Zamawiającemu oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów 
związanych z uczestniczkami projektu po zakończeniu przez nie kursu (dot. przede wszystkim, karty 
przeprowadzonych zajęć oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o 
prawo jazdy kat. B), 
f) stosowanie oznaczeń pomieszczeń związanych z realizacją kursu zgodnych z wymogami określonymi dla 
projektów realizowanych w ramach POKL (nazwa projektu, informacja o współfinansowaniu, właściwe logotypy, 
etc.) w formie i/lub na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego, 
g) ustalenie terminów zajęć teoretycznych i praktycznych dogodnych dla naszych beneficjentek, w porozumieniu z 
dyrekcją i wychowawcami MOW oraz pomocy uczestniczkom kursu w kontakcie z Małopolskim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego przy zapisie na pierwszy egzamin zewnętrzny, 
h) możliwość zapłaty za kurs w 2-3 ratach proporcjonalnych do poziomu realizacji kursu, gdzie zapłata ostatniej 
raty następuje po zakończeniu szkolenia przez wszystkie kursantki, 
i) wyrażenie zgody na skontrolowanie zgodności realizacji kursu z przedstawioną ofertą przez upoważnionych 
pracowników Zamawiającego lub pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
 
3. Posiadają samochód/ody szkoleniowy/e zgody/e z wykorzystywanymi podczas egzaminów praktycznych przez 
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie (egzaminy w Krakowie). 
 
4. Mogą zapewnić zajęcia z instruktorem posiadającym doświadczenie w prowadzeniu kursów na prawo jazdy kat. 
B dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub placówek o podobnym charakterze (ośrodki 
dla młodzieży trudnej). 
 
III. Zamawiaj ący, w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. II wymaga przedłożenia odpowiedzi 
na Zapytanie ofertowe zawierającej co najmniej: 
 
1. Dane Wykonawcy, w tym podstawy działania w ramach polskiego prawa, wskazanie osoby upoważnionej do 
podejmowania decyzji w jego imieniu, wskazanie osoby do kontaktu. 
 
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z całością niniejszego Zapytania ofertowego i akceptacji wszystkich warunków 
w nim określonych. 
 
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Zapytania Ofertowego. 
 
4. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada co najmniej jeden samochód zgodny z wykorzystywanymi podczas 
egzaminów praktycznych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie (egzaminy w Krakowie) oraz 
że będzie on dostępny dla naszych kursantek w terminie wskazanym w pkt. I. 
 
5. Oświadczenie, iż Wykonawca zapewni naszym kursantkom zajęcia z instruktorem posiadającym doświadczenie 
w prowadzeniu kursów na prawo jazdy kat. B dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub 
placówek o podobnym charakterze (ośrodki dla młodzieży trudnej). Należy opisać, poparte referencjami, 
doświadczenie wskazanej osoby w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 
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6. Cenę za kurs, przy czym jeśli Wykonawca zamierza uwzględnić w ramach kosztów części niewymienione w pkt. 
I. (np. materiały dydaktyczne lub dodatkowe godziny zajęć), w ofercie należy przedstawić ich wycenę. 
 
IV. Ocena ofert 
Ocena takich warunków, jak: 
- działanie zgodne z polskim prawem, 
- akceptacja warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, 
- posiadanie samochodu/ów opisanych w pkt. II.3., 
zostanie dokonana na zasadzie „spełnia – nie spełnia”. Oferty nie spełniające przynajmniej jednego z warunków, 
zostaną odrzucone.  
 
Pozostałe oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria punktowe: 
 
Kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 
Doświadczenie 40 
Cena brutto 60 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie łącznie największą liczbę punktów w ramach obu 
kryteriów. 
 
Szczegółowa punktacja dot. kryterium doświadczenia: 
Poprzez doświadczenie rozumiemy liczbę wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub 
placówek o podobnym charakterze (ośrodki dla młodzieży trudnej), których wskazany instruktor przeszkolił w 
ramach kursów na prawo jazdy kat. B w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (chodzi 
o osoby, które zakończyły pełen cykl szkolenia). Prosimy o załączenie referencji. 
 
Maksymalną liczbę punktów otrzymuje ważna, nieodrzucona oferta, w której podana liczba osób jest najwyższa. 
Pozostałe ważne, nieodrzucone oferty otrzymają zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku liczby punktów 
wynikające z działania: 
 

Pof = Dof/Dmax*40 
 
gdzie:  
Pof – liczba punktów, które otrzyma dana oferta, 
Dof – liczba kursantów w badanej ofercie, 
Dmax – maksymalna liczba kursantów spośród wszystkich ważnych, nieodrzuconych ofert. 

 
Na etapie składania oferty wystarczające jest oświadczenie o liczbie przeszkolonych osób poparte 
referencjami. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do żądania dokumentacji potwierdzającej 
przedstawione dane na etapie podpisywania umowy. 
 
Szczegółowa punktacja dot. kryterium ceny brutto: 
 
Cena brutto (zawierającej także podatek VAT, jeśli dotyczy) powinna obejmować całość kursu dla jednej osoby 
zawierający co najmniej części wskazane w pkt. I. Cena wyrażona jest w PLN. 
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Maksymalną liczbę punktów otrzymuje ważna, nieodrzucona oferta, której cena jest najniższa. Pozostałe ważne, 
nieodrzucone oferty otrzymają zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku liczby punktów wynikające z działania: 
 

PCof = Cmin/Cof * 60 
 
gdzie:  
PCof – liczba punktów, które otrzyma dana oferta, 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych, nieodrzuconych ofert, 
Cof – cena ocenianej oferty. 

 
Uwagi końcowe: 
1. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest Zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż 
cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie 
złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
4. Wszelkie pytania związane z przedmiotem postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres 
lukputyra@wp.pl. 
5. Oferty można składać do dnia 12 czerwca 2013 r. do godz. 9.00, listem poleconym lub osobiście w 
sekretariacie Zamawiającego na nazwisko Łukasz Putyra, z dopiskiem „oferta – prawo jazdy”. W każdym z ww. 
przypadków decydującą jest data wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 
6. O wynikach postępowania zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożą ofertę w 
określonym w Zapytaniu ofertowym terminie.  
 
Dane do kontaktu: 
Łukasz Putyra 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie 
ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków 
tel./faks 12-266 30 29  
e-mail: lukputyra@wp.pl 

 
Kraków, dnia 27.05.2013 r. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
 
 

…………………………… dnia …………………………….. 
 
 
 

 
…………………………………………………. 
Dane Wykonawcy 
 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności na przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kat. B 
dla 6 wychowanek MOW im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie w ramach projektu „Samodzielne życie – program 
aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWI ĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
 

Ja niżej podpisany(a)  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
oświadczam, że nie jestem/Wykonawca1 nie jest  powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumiem wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub  osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 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 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
…………………………………………………….. 
podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

                                                 
1 Nie potrzebne usunąć lub skreślić.  


