Radom, 05.05.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/RPO WM/8.2/2017
w ramach projektu „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów
wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, VIII Oś Priorytetowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2
Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.

I.

Zamawiający:
„AS” OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW I INSTRUKTORÓW
Marcin Suwała
NIP:796-149-48-86
REGON: 670018227
26-600 Radom, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18,
tel. 48 385 86 03,
www.as.radom.pl,
e-mail: as.projekt82@tlen.pl

II.

Opis zamawianej usługi
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi instruktora nauki jazdy kat. D teoria
i praktyka, a także zorganizowanie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. D (CPV
80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy), w ramach projektu „Program aktywizacji zawodowej
biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
VIII Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących
pracy biernych zawodowo.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług:
a) Trenera - instruktora nauki jazdy kat. D - autobusu w liczbie 20 godzin zajęć teoretycznych (przez godzinę teoretyczną rozumie się 45 minut /godzina dydaktyczna/ – do
czasu zajęć nie wlicza się przerw) dla 12 uczestników projektu.
b) Trenera - instruktora nauki jazdy kat. D - autobusu w łącznej liczbie 720 godzin zajęć
praktycznych (przez godzinę zajęć praktycznych rozumie się 60 minut /godzina zegarowa) dla 12 uczestników projektu (po 60 godzin dla jednego uczestnika. Zajęcia praktyczne obejmują: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem
przepisów bezpieczeństwa, trening bezpiecznej jazdy, przygotowanie autobusu do
jazdy, ruszanie, obsługa biegów, bezpieczne hamowanie, manewrowanie, cofanie, jazda
w terenie, jazda w ruchu miejskim, manewrowanie autobusem przegubowym, kierowanie autobusem przegubowym, czynności kontrolne na drodze, plac manewrowy. Zajęcia
praktyczne odbędą się w Radomiu i okolicy. Pojazdy wraz z paliwem, serwisem i dokumentacją szkoleniową niezbędną do prawidłowego wykonania usługi instruktażu zapewnia Zamawiający.
Szkolenia nauki jazdy kat D będą realizowane w okresie: od maja 2017 roku do września 2017 roku z możliwością przesunięcia okresu realizacji. Zajęcia będą się odbywały
według harmonogramu opracowanego przez zamawiającego i w miejscu przez niego
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wskazanym. Szczegółowe harmonogramy zajęć dla każdej z grup i osób zostaną uzgodnione z odpowiednim/i Trenerem/ami.
Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi liczba przepracowanych godzin ogółem przez
osobę zaangażowaną do świadczenia zlecenia w projekcie w ciągu 1 miesiąca nie może
przekroczyć 276 h.
Trener - instruktor (dotyczy zarówno zajęć teoretycznych i praktycznych) będzie ponadto
zobowiązany do:
•
•

•
•

rzetelnego i terminowego wykonywania swoich obowiązków, w tym prowadzenie
dokumentacji, w szczególności przeprowadzenie ankiet monitorujących na początkowych i na końcowych zajęciach;
informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu w ramach
VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo;
bieżącego informowania koordynatora projektu o stanie prowadzonego szkolenia,
w tym w szczególności niezwłoczne informowanie o zaistniałych problemach;
terminowego rozliczania się z powierzonych zadań (m. in. składanie kart ewidencji
czasu pracy oraz innej dokumentacji związanej z prowadzonymi działaniami w
projekcie, itp.).

c) zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do
kat. D dla 12 uczestników projektu. Obowiązkiem wykonawcy będzie przeszkolenie
uczestników projektu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa umożliwiające im
przystąpienie do egzaminu państwowego.
Wykonawca zapewni w ramach usługi:
•
•
•
•

zajęcia teoretyczne (w ilości 130 godzin dydaktycznych) i praktyczne (w ilości 10
godzin zegarowych) zgodnie z wymogami przepisów prawa;
materiały dydaktyczne;
wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny;
inne opłaty (za wyjątkiem badań lekarskich pokrywanych przez Zamawiającego)
konieczne do ukończenia kursu i zapewniające możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego i uzyskania kwalifikacji).

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do 7 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram zajęć.
Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej będzie realizowany w okresie: od maja 2017
roku do września 2017 roku z możliwością przesunięcia okresu realizacji.
Wykonawca zobowiązany będzie dokumentować przebieg szkolenia oraz jego efekty. W
tym celu po zakończeniu szkolenia przekaże Zamawiającemu: listy obecności, dziennik
zajęć, dokumentację szkoleniową (np. wyniki testów wraz ze skalą punktową), kopie certyfikatów, ankiet oceniających jakość i przydatność szkolenia, zaświadczeń o ukończeniu
szkolenia.
Szkolenia powinny być realizowane w sposób zapewniający odpowiednią jakość wsparcia.
Usługi szkoleniowe w ramach projektu muszą spełniać poniższe minimalne wymagania
jakościowe:
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1) Szkolenie dopasowane do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego
poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod.
2) Program szkoleniowy opisany w języku efektów uczenia się.
3) Materiały szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł
wiedzy, na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich.
4) Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody
kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki
grupy.
5) Dokumentacja szkoleniowa musi obejmować:
• raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się;
• program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem
czasowym, metody szkoleniowe);
• materiały szkoleniowe;
• listy obecności.
6) Trenerzy prowadzący szkolenie muszą posiadać łącznie:
• wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające
przeprowadzenie danego szkolenia;
• doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata;
• kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujące do
kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750
godzin).
7) Szkolenie odbędzie się w warunkach zapewniających komfort uczenia się, sale szkoleniowe
spełniają warunki BHP oraz odpowiadają potrzebom grupy docelowej, zwłaszcza w przypadku
udziału osób niepełnosprawnych.
8) Harmonogram czasowy szkolenia spełnia następujące wymagania:
• czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni,
• czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu
jednego dnia,
• w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 5 minut na
2 godziny zegarowe,
• w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 15 minut. Dopuszczalna jest realizacja szkolenia niespełniającego
części ww. warunków, o ile jest to uzasadnione specyficzną formą pracy wynikającą z
przyjętych celów i metod kształcenia.
9) Instytucja szkoleniowa zawrze pisemną umowę na realizację szkolenia, uwzględniającą m.in.
informację o możliwości reklamacji dotyczącej sytuacji, w których szkolenie nie spełniło oczekiwań odbiorców.
10) Program nauczania jest zgodny z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwych ministrów (jeśli dotyczy).
11) W przypadku szkoleń, w których jest to wymagane, instytucja szkoleniowa posiada aktualne
akredytacje, licencje lub certyfikaty.

III.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
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•

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Trener musi posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie (tj. minimum 3-letnie doświadczenie w danej dziedzinie oraz odpowiednie kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych).
• Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 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:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 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.
Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
a) załącznik 1: Formularz ofertowy,
b) załącznik 2: Życiorys zawodowy (CV).
c) załącznik 3: Oświadczenie (dot. wymiaru zaangażowania),
d) załącznik 4: Oświadczenie (dot. zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji
PO)1.
e) załącznik 5: Oświadczenie (dot. braku powiązań),
Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia postępowania na każdym
etapie bez podawania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do
roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia
w realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie
wycofanie się).
Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta.
W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę
wpisaną słownie.

1

Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO rozumie się Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym lub instytucję, do
której Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym delegowała zadania związane z zarządzaniem Programem Operacyjnym
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10. Oferta musi zawierać cenę brutto za 1 godzinę dydaktyczną (dot. trenera -zajęcia teoretyczne)
i/lub za 1 godzinę zegarową (dot. trenera- zajęcia praktyczne) wykonywania czynności wynikających z niniejszego zapytania. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne
do wykonania zamówienia oraz składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę
oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego). W przypadku szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona” cena brutto musi
zawierać całkowity koszt przeszkolenia jednego uczestnika projektu.
11. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail as.projekt82@tlen.pl
w dni robocze. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy
kierować na wskazany adres e-mail. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą
elektroniczną. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w treści powyżej lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
14. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia
zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
16. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę
zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
17. Miejsce i termin składania ofert:
1) Termin składania ofert upływa 15.05.2017 r. do końca dnia. Decyduje data wpływu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2) Miejsce składania ofert:
„AS” OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW I INSTRUKTORÓW
26-600 Radom, ul. M. Curie-Skłodowskiej 18.
3) Dopuszczalna forma składania ofert:
• przesyłka pocztowa/kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres podany wyżej,
ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób
gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 1/RPO WM/8.2/2017”;
• osobiście w biurze projektu;
• drogą elektroniczną na adres: as.projekt82@tlen.pl

IV.

Warunki zawarcia umowy
1. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą
znajdowały się między innymi następujące zapisy:
• Przewidujące karę umowną– w razie braku możliwości realizowania umowy na rzecz
Zamawiającego w wymaganej ilości 20 godzin dydaktycznych w przypadku szkolenia
teoretycznego z zakresu nauki jazdy kat. D oraz proporcjonalnie do ilości
zamówionych godzin zegarowych w przypadku szkolenia praktycznego z zakresu
nauki jazdy kat. D.
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•
•
•
•

V.

Przewidujące karę umowną– w razie braku możliwości realizowania umowy na rzecz
Zamawiającego w wymaganej ilości 130 godzin dydaktycznych i 10 godzin
zegarowych w przypadku szkolenia: kwalifikacja wstępna przyśpieszona
Przewidujące karę umowną – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy
niezgodnie z harmonogramem,
Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:
 Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, opóźnienia,
oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących
indywidualnych potrzeb Uczestnika,
 Uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych
wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za
niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Kryteria oceny ofert

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków ocena ofert zostanie
dokonana zgodnie z następującymi kryteriami:
1. Doświadczenie wykonawcy 20% - 20 pkt.
Oferenci otrzymają punkty za doświadczenie według następującego wzoru:
Ilość lat doświadczenia zawodowego w ofercie badanej / Ilość lat doświadczenia zawodowego
w ofercie z największym doświadczeniem x 20 pkt.
2. Waga punktowa oferty cenowej: 80% – 80 pkt.
Oferent zamieszcza w ofercie cenę, która jest ceną brutto. Cena musi być wyrażona w złotych
polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru:
Cena brutto oceny najniższej / cena brutto oferty ocenianej x 80 pkt.
Oferent otrzymuje osobne punkty dla każdej z części zapytania.
Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać Oferent dla każdej części zapytania = 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty.

VI.

Informacje uzupełniające.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu
ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków
przeznaczonych na zamówienie.
7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów
decyduje niższa cena.
„AS” OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW I INSTRUKTORÓW
26-600 Radom, ul. M. Curie-Skłodowskiej 18, tel. 48 385 86 03,
www.as.radom.pl, e-mail: as.projekt82@tlen.pl

VII.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Życiorys zawodowy (CV).
3. Oświadczenie (dot. wymiaru zaangażowania).
4. Oświadczenie (dot. zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO).
5. Oświadczenie (dot. braku powiązań).

„AS” OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW I INSTRUKTORÓW
26-600 Radom, ul. M. Curie-Skłodowskiej 18, tel. 48 385 86 03,
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