ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizujący projekt
„Aktywność – droga do włączenia społecznego” nr RPLU.11.01.00-06-0095/17
współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie
11.1 Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych i egzaminów
na prawo jazdy kategorii C, D i C+E z kwalifikacjami wstępnymi
przyspieszonymi

Zamość, dnia 10.10.2018
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I.
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Lwowska 57,
22-400 Zamość
tel. 84 677 56 30, fax. 84 677 56 40
email: administracja@mcpr.zamosc.pl
Strona internetowa: www.mcpr.zamosc.pl
II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasady określone w "Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020" Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych.
III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy:
Kod CPV:
80411100-9 – Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy
80411200-0 – Usługi szkół jazdy
Projekt „Aktywność – droga do włączenia społecznego”, współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach RPO WL. Projekt skierowany jest do 65 osób w wieku aktywności
zawodowej pozostających bez pracy, z terenu miasta Zamość.
1.

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy który przeprowadzi szkolenia
dla Uczestników projektu
„Aktywność – droga do włączenia społecznego”
współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, prawo
jazdy kategorii:


C, C+E oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla 3 Uczestników Projektu;



D oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla 1 Uczestniczki Projektu.

2. Program szkolenia zawodowego musi być zgodny z wymogami określonymi w ustawie
z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978)
oraz rozporządzeniem 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, poz. 1885) zwanym dalej
„rozporządzeniem”. Program szkolenia teoretycznego obejmuje działy: Zasady i przepisy
służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, Zagrożenia
związane z ruchem drogowym, Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, Obowiązki
2

kierowcy i posiadacza pojazdu. Program szkolenia praktycznego obejmuje działy: Plac
manewrowy, Ruch drogowy. Egzaminy zewnętrzne na prawo jazdy kat. C, C+E, D
przeprowadzi podmiot zewnętrzny wobec realizującego szkolenia i Zamawiającego.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu zewnętrznego jest ukończenie szkolenia.
Warunkiem ukończenia szkolenia przez Uczestnika Projektu jest minimum 80%
frekwencji na zajęciach. Rodzaj egzaminu dostosowany będzie odpowiednio
do programu szkoleń. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu
realizacji umowy.
3. Oferent zobowiązany jest do:
a) Zapewnienie materiałów szkoleniowych (notatnik, podręcznik, płyta CD z testami
egz., długopis). Uczestnikowi szkolenia należy zapewnić na własność: materiały
kancelaryjne (teczkę/segregator, notatnik, długopis), materiały dydaktyczne
(podręcznik zgodny z zakresem tematycznym szkolenia, obejmujący aktualne
zagadnienia dotyczące pracy w charakterze kierowcy oraz przygotowujący uczestnika
do złożenia egzaminu państwowego), program oraz harmonogram szkolenia.
Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie uczestnikowi szkolenia muszą być
nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Materiały
te muszą być przekazane uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru w dniu
rozpoczęcia szkolenia.
b) Zapewnienia warunków lokalowych i technicznych do przeprowadzenia szkolenia Zamawiający wymaga, aby zajęcia odbywały się w pomieszczeniach oraz na placu
manewrowym wyposażonych w niezbędny sprzęt, akcesoria oraz inne środki
konieczne do realizacji programu, gwarantujące wysoki poziom szkolenia
c) Zapewnienia sali wykładowej spełniającej wymogi BHP z zapleczem sanitarnym
(WC, umywalka, miejsce do spożycia posiłków), z odpowiednim oświetleniem,
wentylacją i akustyką, z dostępem indywidualnym do urządzeń i sprzętu
wykorzystywanego w czasie kursu.
d) Przygotowania zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia wg wzoru zgod-

nego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz.
186) oraz listy potwierdzającej odbiór zaświadczenia.
e) Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym

Uczestniku projektu, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
f) Przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć pełnej dokumentacji

szkoleniowej potwierdzającej ich odbycie oraz przedłożenie po każdym zakończonym
miesiącu listy obecności potwierdzającej obecność Uczestnika Projektu na zajęciach
g) Dbania o aktywne uczestnictwo w szkoleniach wszystkich Uczestników Projektu

(min. 80% frekwencja na zajęciach).
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4. Szkolenia zawodowe muszą zakończyć się egzaminami wewnętrznymi oraz egzaminem

państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i egzaminem państwowym
na świadectwo kwalifikacji zawodowej przed komisją powołaną przez Wojewodę.
5. Wykonawca pokrywa koszty pierwszego egzaminu państwowego (teoretycznego

i praktycznego) na prawo jazdy kategorii C, D i C+E oraz testu kwalifikacyjnego na
kwalifikację wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C, D i C+E. Po zaliczeniu
egzaminu wewnętrznego każdy uczestnik przystąpi do egzaminu zewnętrznego
(teoretycznego i praktycznego) z zakresu prawa jazdy kategorii C, D i C+E organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii C, Di C+E kończy się testem kwalifikacyjnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę ( w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy – Dz. U. z 2017 roku, poz. 151). Po pozytywnym zaliczeniu
testu kwalifikacyjnego uczestnicy otrzymają świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej na zasadach określonych w rozdziale 4 §19
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia
kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 roku, poz. 151) wydane
przez Wojewodę.
6. Zajęcia teoretyczne muszą być prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej. Nie
ma możliwości realizacji szkoleń e-learningowych na odległość.
7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji kursu zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Ministra Infrastruktury 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) oraz wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca prowadzi dokumentację (dziennik zajęć, listę obecności, zaświadczenia, uprawnienia, rejestr wydanych zaświadczeń, wyniki egzaminów). Dokumenty te lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu szkoleń.
8. Inne obowiązki:
a) Oznakowanie sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia znakami Unii
Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny i nazwą Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (wzór przekaże Zamawiający)
sal i budynków, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z zasadami
wskazanymi przez Zamawiającego,
b) Oznakowanie materiałów szkoleniowych znakami Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny i nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (wzór przekaże Zamawiający), zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zamawiającego,

9. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestników szkole-

nia/kursu zawodowego oraz wszelkich informacji na podstawie których, w sposób choćby pośredni, możliwe jest określenie tożsamości tych osób - zgodnie z przepisami Rozpo4

rządzenia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10. Wykonawca ubezpieczy uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacja
zamówienia przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do
Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki
dotyczące zakończonego Projektu.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia grupy z innymi szkoleniami komercyjnymi.
13. Szkolenia realizowane będą na terenie województwa lubelskiego, na terenie miasta
Zamość.
14. Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów w terminie od chwili podpisania

umowy do 28 lutego 2019 r.
15. Data rozpoczęcia szkoleń zostanie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu
zajęć.
16. Terminy i godziny spotkań będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników
projektu.
17. Oferent powinien prowadzić zajęcia w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
tj. wg uzgodnionego harmonogramu. Oferent nie wprowadza żadnych zmian
w harmonogramie bez zgody Zamawiającego.
18. Oferent zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania zasady
różności szans i niedyskryminacji.
IV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian
w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość
dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć
harmonogramu realizacji umowy,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć,
z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
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1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek ich posiadania:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wpis do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia – Zamawiający wymaga kopii
wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia. Kopia musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursów wskazanych w przedmiocie
zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym okresie, przeprowadził co najmniej 1 szkolenie dla grupy 2 –
osobowej w zakresie prawa jazdy kategorii C, D i C+E z kwalifikacją wstępną
przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C, D i C+E (Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia dokumentów oddzielnie dla każdej z ww. typów prawa jazdy oraz
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej)
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do prowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia tj. miejscem do
prowadzenia kursu ze wskazaniem warunków lokalowych do prowadzenia wykładów,
warunków socjalnych oraz wyposażeniem dydaktycznym, placem manewrowym oraz
pojazdami odpowiednimi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) jednym pojazdem w zakresie kategorii C,
b) jedną przyczepą w zakresie kategorii C+E,
c) jednym autobusem w zakresie kategorii D,
d) miejscem do zajęć praktycznych przeznaczonym do jazdy w warunkach
specjalnych, składającym się z elementów infrastruktury zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie
szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 roku, poz.
151) w zakresie kwalifikacji wstępnej,
Zamawiający wymaga, aby kadra zaangażowana w prowadzenie szkolenia posiadała
wykształcenie min. średnie, min. 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
wykładów, warsztatów w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia prowadzonego
w ramach Projektu.
4) Nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne
wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto
wobec nich postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Na potwierdzenie tych warunków Wykonawca dołączy Załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 zostanie
przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów według formuły spełnia - nie
spełnia.
3. Niespełnienie warunków określonych przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem
Oferenta z postępowania. Oferta Oferenta wykluczonego zostaje odrzucona.
VI. WYKLUCZENIE OFERENTA
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Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem,
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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - ocena formalna i II etap - ocena merytoryczna.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia
oraz spełniające wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Ocena formalna ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania
wynikające z treści zapytania ofertowego.
4. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
b. do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów,
c. oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego.
5. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej
i wyboru oferty najkorzystniejszej.
6. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty
w oparciu o następujące kryteria:
A)

Cena brutto za przeprowadzenie kursu – 80%

B)

Doświadczenie – 20%

Ad. a)
Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena (C)
1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
C = (C1: C 2) x 80%
gdzie:
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C – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
C 1 – cena najniższa spośród ważnych ofert
C 2 – cena badanej oferty
2. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oprócz Ceny brutto za przeprowadzenie kursu należy oddzielnie podać cenę za egza-

min zewnętrzny (państwowy).
5. Wykonawca dołącza Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

Ad. b)
Sposób przyznawania punktacji za kryterium – doświadczenie (D):
1. W kryterium doświadczenie ocenie podlegać będzie liczba osób przeszkolonych przez
Wykonawcę w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności).
2. Punkty będą przyznawane za przeszkolenie co najmniej 2 osób w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta.
3. Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie” będą liczone następująco:
Liczba przeszkolonych osób
Liczba przyznanych punktów
0-11
0
12-20
2
21-30
4
31-40
6
41-50
8
51-60
9
61-70
10
71-80
12
81-90
14
91-100
16
101-110
18
Powyżej 110
20
4. Ocena kryterium doświadczenie będzie dokonywana w oparciu o załączony do oferty
wykaz przeprowadzonych kursów/szkoleń z uwzględnieniem liczby przeszkolonych
osób według wzoru z załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia oferent złoży referencje z zakończonych szkoleń od zleceniodawców i/lub wystawione faktury za przeprowadzone szkolenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności)
7. Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za: kryterium - Cena (C) oraz
kryterium – Doświadczenie (D). Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (łącznie za dwa
kryteria).
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8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych
w niniejszym postępowaniu;
c. przedstawi nieprawdziwe informacje;
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. W związku z wykluczeniem Oferenta lub odrzuceniem oferty Oferenta nie przysługują
środki ochrony prawnej.
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA
OFERTY
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na zapytanie.
2. Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania:
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego);
 formularz ofertowy wraz z oświadczeniami, załącznik nr 2
 wykaz doświadczenia zawodowego poprzez zrealizowane szkolenia w okresie ostatnich
trzech lat, tj. 36 miesięcy do daty upublicznienia zapytania ofertowego (załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego)
 wykaz pojazdów (załącznik nr 5) dla każdego z rodzajów szkoleń na prawo jazdy
odpowiedniej kategorii.
 wydruk CEIDG lub KRS obowiązujący na dzień wystawienia oferty
tj. nie później niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do
reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem – oryginał do wglądu przed podpisaniem umowy
– dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy)
 kopia wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
3. W ofercie należy podać kwotę brutto dla każdego z rodzajów szkoleń na prawo jazdy
odpowiedniej kategorii oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej.
4. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu usługi najpóźniej
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Oferenta i zaakceptowanego przez
Zamawiającego faktury VAT/rachunku oraz dostarczeniu wszystkich dokumentów
potwierdzających wykonanie umowy. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest
miesiąc kalendarzowy.
5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia, o
którym mowa w ust. 4 uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez
Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego Projektu. W związku z
powyższym modyfikacji ulega ust. 4 w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczone w
terminie 5 dni od otrzymania środków finansowych przez Zleceniodawcę od Instytucji
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Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. Zamawiający
będzie informował Wykonawcę o przewidywanym nowym terminie zapłaty.
6. Oferent składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie
strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Oferenta.
8. Oferta powinna zostać opisana w następujący sposób: „Oferta na organizację i
przeprowadzenie kursów zawodowych i egzaminów na prawo jazdy kategorii C, D i
C+E z kwalifikacjami wstępnymi przyspieszonymi - projekt pn. „Aktywność – droga do
włączenia społecznego”.
9. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres
biura Zamawiającego do dnia 22.10.2018 roku do godz.10.00 (decyduje data i godzina
wpływu do siedziby Zamawiającego).
10. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent.
11. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyny.
13. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w
postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży
ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet, którym
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający
unieważni wybór wyłonionego Oferenta i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Oferentów
znajdujących się na liście rankingowej.
15. W przypadku zajęcia takiego samego miejsca na liście rankingowej przez wskazanego
Oferentowi, decydować będzie korzystniejsza cena.
16. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z: Marcin
Stopa nr tel.: 84 677 56 39 e-mail: administracja@mcpr.zamosc.pl
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