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Przeprowadzenie Kursów Prawa Jazdy kategorii B

Ogłoszenie

Numer

2022-4282-99956

Id

99956

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.12.04.00-06-0052/18 - Wykwalifikowany technik leśnik

Tytuł

Przeprowadzenie Kursów Prawa Jazdy kategorii B

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g) podrozdziału 
6.5 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający przewiduje (oprócz przypadków, o których mowa w podrozdziale 6.5.2 pkt 20 wytycznych) 
możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, 
dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i 
terminu płatności, w szczególności w przypadku:
1)�zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian 
w umowie,
2)�zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, w tym obowiązującej stawki podatku VAT, 
3)�dokonania określonych czynności organy administracji państwowej, w tym organy administracji 
rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania 
jakiejkolwiek decyzji w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, wpływających                          na 
możliwość realizacji przedmiotu zamówienia. 
4)�zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których 
strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, 
takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, 
zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych,
5)�zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia (zmniejszenia ilości osób w grupie) i odpowiednio 
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.
6)�zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 (wywołanego 
wirusem SARS-CoV-2) które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy – zmiana dotyczyć 
może terminu wykonania zamówienia, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, zmiana wynagrodzenia 
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oraz warunków płatności.
7)�zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków epidemii koronawirusa COVID-19 
(wywołanego wirusem SARS-CoV-2) – zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia, zmiana 
zakresu świadczenia Wykonawcy, zmiana wynagrodzenia oraz warunków płatności.
8)�zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy związku z wprowadzeniem obostrzeń, zakazów lub 
nakazów przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej 
z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 (wywołanego wirusem 
SARS-CoV-2) jak i skutków epidemii koronawirusa COVID-19 które mogą lub wpływają na sposób i/lub 
zakres realizacji przedmiotu umowy – o czas wystąpienia tych okoliczności (obostrzeń, zakazów lub 
nakazów).
9)�ze względów organizacyjnych lub technicznych nie było możliwe przystąpienie do wykonania umowy lub 
nie było możliwe jej wykonanie w terminie pierwotnie przewidzianym w umowie                        z powodu nie 
zgłoszenia się odpowiedniej ilości uczestników.
10)�przesunięcia terminu realizacji Projektu – w takim wypadku zmiana umowy może nastąpić wyłącznie 
po uzyskaniu zgody od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, przy czym przedłużenie terminu wykonania umowy odpowiadało będzie 
liczbie dni, w których działanie siły wyższej lub względy organizacyjne lub techniczne uniemożliwiły 
przystąpienie do wykonania umowy lub jej wykonywanie w wyznaczonym terminie.
2.�Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3.�Istotne postanowienia umowne jak i warunki dokonania zmian określa projekt umowy, stanowiący 
załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-03-22
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
3. Załącznik Nr 2 - Projekt umowy
4. Załącznik Nr 1 (do edycji)

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-03-22

Data ostatniej zmiany

2022-03-22

Termin składania ofert

2022-03-30 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-04
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
Polna 3
23-400 Biłgoraj
NIP: 9181020263

Osoby do kontaktu

Elżbieta Studnicka
tel.: 846880797
e-mail: sekretariat@zslbilgoraj.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Przeprowadzenie Kursów Prawa Jazdy kategorii B

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów Prawa jazdy kategorii B, tj. kursów 
prowadzących do zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających u uczniów szanse na rynku 
pracy w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany technik leśnik” nr RPLU.12.04.00-06-0052/18, 
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realizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, za pośrednictwem Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, 
kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe (zwanego dalej Projektem).

Program szkolenia powinien obejmować zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego, 
udzielania pierwszej pomocy oraz praktycznej nauki jazdy zgodnie z warunkami organizacji szkoleń 
dla kierowców.
Kurs będzie obejmował: 30 godzin zajęć teoretycznych na grupę (godzina zajęć = 45 minut)-

                               i 30 godzin zajęć praktycznych na uczestnika (godzina zajęć = 60 minut). 
Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny nie jest wliczany do liczby godzin kursu.
Liczba uczestników: 1 grupa - 20 uczniów

Miejsce realizacji kursu: 
Zajęcia teoretyczne będą realizowane w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju, 
ul. Polna 3. Zamawiający zapewnia nieodpłatnie sale wyposażone w sprzęt multimedialny celem 
przeprowadzenia zajęć teoretycznych.
Zajęcia praktyczne – dopuszczalne jest indywidualne uzgodnienie z kursantem miejsca rozpoczęcia-

                i zakończenia jazdy. Zajęcia praktyczne mogą rozpoczynać się poza miejscowością Biłgoraj 
(po uzgodnieniu z Koordynatorem projektu) z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca miejsce odbioru 
kursanta ustali z kursantem/koordynatorem projektu – i wówczas Wykonawca zapewnia transport 
kursantów do miejsca prowadzenia zajęć praktycznych znajdujących się poza miejscowością Biłgoraj 
oraz zapewnia każdemu kursantowi także ubezpieczenie na czas transportu, o którym mowa 
poniżej.

Inne wymogi związane z organizacją kursu spoczywające na Wykonawcy:
- Zapewnienie  kadry  dydaktycznej  warunkującej  wykonanie  usługi   na   wysokim   poziomie, 
z  uprawnieniami do prowadzenia kursów nauki jazdy oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy,
- Ustalenie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu realizacji kursu.
- Zajęcia powinny być prowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora 
Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.
- Zajęcia teoretyczne i praktyczne mogą odbywać się w dniach nauki szkolnej, w godzinach nie 
kolidujących ze szkolnym planem zajęć, dopuszcza się prowadzenie zajęć teoretycznych 
w soboty i niedziele, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji kursu. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości realizacji zajęć w formie on-line. W przypadku wystąpienia zmian dotyczących 
obostrzeń związanych z COVID-19 Zamawiający dopuści realizację zajęć teoretycznych w formie 
online, z zachowaniem wszelkich przepisów dotyczących realizacji kursów będących przedmiotem 
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zamówienia.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie badań lekarskich, na koszt wykonawcy oraz pomoc 
w pozyskaniu profili kierowcy. Wykonawca pokryje koszty badań lekarskich wymaganych przepisami 
prawa do podjęcia szkolenia/kursu objętego zapytaniem ofertowym - w razie niezakwalifikowania 
się uczestnika, skierowanego na kurs przez Zamawiającego, z powodu zastrzeżeń lekarskich 
Zamawiający skieruje osobę z listy rezerwowej. Badania lekarskie należy przeprowadzić jeszcze 
przed rozpoczęciem szkolenia. 
- Wydanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych po 1 komplecie zawierającym: 
podręcznik na CD/DVD (książka powinna zawierać zagadnienia teoretyczne i przykładowe testy 
zawierające opis zagadnień ujętych w programie szkolenia), notatnik, długopis, teczka, 
- Wykonawca, przez cały okres szkolenia teoretycznego, zapewni uczestnikom wodę mineralną 
w butelkach o pojemności min. 0,5 litra, w ilości nie mniejszej niż 0,5 litra na osobę, gdy szkolenie trwa 
do 4 godzin oraz min. 1,0 litr na osobę, gdy szkolenie trwa ponad 4 godziny.
- Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (W przypadku 
przeprowadzenia kursu praktycznego i/lub egzaminu poza miejscami odbywania zajęć teoretycznych 
wykonawca dodatkowo zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników na czas przejazdu do miejsca 
odbywania zajęć praktycznych i z powrotem. Kopie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie 
uczestników kursu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na dwa dni przed rozpoczęciem każdego 
kursu);
- Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych.
- Wykonanie dokumentacji faktograficznej w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć.
- Opłacenie jednego podejścia wszystkich uczestników do egzaminu zewnętrznego WORD 
(Wykonawca opłaci koszty egzaminu państwowego kat. B w Ośrodku Ruchu Drogowego (teorii 
i praktyki); w przypadku niezdania egzaminu za pierwszym podejściem opłacenie powtórnego 
egzaminu teoretycznego i/lub egzaminu praktycznego leży po stronie uczestnika szkolenia.)
- Wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, zgodnie z przepisami 
ws. szkolenia kierowców, uprawniających do zapisania się na egzamin końcowy w WORD.
- Przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu kursu: dokumentacji wyników egzaminu 
wewnętrznego; kserokopii zaświadczeń o ukończeniu kursu; oświadczenia o opłacie za jedno 
podejście uczestnika kursu do egzaminu zewnętrznego WORD.

Ponadto:
1)�Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń związanych-

                        z COVID-19.
2)�wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, którą stanowić 
będą m.in.:
a)�dziennik zajęć zawierający wymiar godzinowy zajęć, tematy zajęć edukacyjnych oraz imię                     i 
nazwisko wykładowcy/trenera;
b)�listy obecności za każdy dzień uczestnictwa w szkoleniu zawierające datę zajęć, podpis 



Wygenerowano: 2022-03-22 11:42 Strona 6 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie Kursów Prawa Jazdy kategorii B

Uczestników oraz osoby prowadzącej zajęcia;
c)�rejestr/listę wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 
szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer dokumentu, imię i nazwisko Uczestnika kursu-

  oraz datę wydania zaświadczenia;
3)�Wykonawca zobowiązany jest do informowania Uczestników Projektu o współfinansowaniu 
szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kody CPV

80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy
80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

biłgorajski

Gmina

Biłgoraj

Miejscowość

Biłgoraj

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wpis do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (kategorii B), zgodnie z art. 28 ust. 1 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 poz. 1212 z 
późn. zm.)

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO
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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postepowaniu:
1.�Kopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 
szkolenia kierowców

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1)�Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są: cena oferty – 100%
2)�Ilość punktów uzyskana w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:
Cena oferty najniższej 

     �C =�---------------------------------  x 100 x 100%        
Cena oferty badanej
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-03-22 - data opublikowania

-> 2022-03-30 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-04 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


