załącznik nr 1
OFERTA
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:
Organizacja oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. “B”dla uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kierowca mechanik
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………………………………………………………………………..…………..
Siedziba……………………...…………………………………………………………….…
Nr telefonu ..………………………………........……………………………………………...
Nr faksu ..………………………………...……………………………………………………
Adres e-mail (obowiązkowo)…………………………………………………………………
nr NIP ……………………………………………………………….……………………...
nr REGON …………………………………………………………………………………….
2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
Adres: 42- 230 Koniecpol , ul Armii Krajowej 26
3. Zobowiązania Wykonawcy:

Łączny koszt szkolenia ustala się na kwotę brutto …………………….………… zł
(słownie: …………………………………………………..)
Koszt szkolenia jednej osoby ustala się na kwotę brutto ………..….…………….. zł
(słownie: ……………………………………………….…..)
Specyfikacja samochodu osobowego:
marka/ model

- …………………………………..

Poj. skokowa

- ………………………………….

Moc

- …………………………………..

skrzynia biegów

- …………………………………..

masa (własna/dmc)

- ………………………………….

wymiary (długość/ szerokość/wysokość) - ........................................
4. Oświadczenia Wykonawcy:
- Zobowiązuje/my się wykonać całość zamówienia w terminie do: 31.12.2019 r.
…........................................................
( data i podpis )

załącznik nr 2
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
OŚWIADCZAM
w imieniu………………………………………………………………………………………
co następuje :







Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Zgodnie z wymogami ustawowymi
Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac i czynności , jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie podlegam wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art.24 Ustawy ,,Prawo zamówień
publicznych” z dnia 29.01.2004 r.
Oświadczam, że nie pozostaje w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy
z dnia 22 marca 1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
i funduszami powierniczymi, z innymi oferującymi i zamawiającym.

Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:






Dostawców i wykonawców, którzy chociażby jednego z zamówień publicznych wykonywanych
w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali z należytą starannością.
Dostawców i wykonawców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub
których upadłość ogłoszono.
Dostawców i wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne, chyba, że Minister Finansów z ważnych względów społecznych
i gospodarczych wyrazi zgodę na udział w postępowaniu.
Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za czyny popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
Osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstwa, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 i pkt. 5 może stanowić
podstawę do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpis składającego oświadczenie

...................................................
(data i podpis )

Załącznik nr 3
UMOWA (wzór)

Umowa zawarta w dniu: ……………………… pomiędzy
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol
reprezentowany przez: mgr Edytę Młyńską – dyrektor
zwaną dalej Zamawiającą,
a
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
reprezentowaną przez: ……………………………………..
dalej zwanego Wykonawcą.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest organizacja oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. “B”. Szkolenie
przeznaczone jest dla 17 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, Branżowej
Szkoły I stopnia w zawodzie kierowca mechanik. , zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z póź. zm.

Kurs nauki jazdy samochodem osobowym musi odbywać się marką i modelem pojazdu
egzaminacyjnego WORD w Częstochowie tj.
Marka/model: Suzuki Swift
Poj. skokowa: 1242 cm3
Moc: 69,0 kW
Skrzynia biegów: Manualna, 5 biegów
Masa (własna/dmc): 960/Wymiary (długość/szerokość/ wysokość): 3695/1690/1500
2. Szkolenie odbywać się będzie w terminie: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3. Przed rozpoczęciem szkolenia należy dostarczyć do szkoły harmonogram jazd poszczególnych
uczniów z uwzględnieniem dojazdu pod budynek szkoły lub do miejsca zamieszkania kursanta.
4. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w dniu rozpoczęcia szkolenia imienny wykaz osób skierowanych na kurs prawa jazdy.
§ 2.
1. Osiągnięcie przez Kursanta;
a)

biegłości w kierowaniu pojazdem zgodnie z wymogami sztuki – prawidłowej techniki prowadzenia samochodu osobowego,

b)

teoretycznej i praktycznej znajomości zasad ruchu drogowego, w tym przepisów Kodeksu Drogowego w stopniu zapewniającym co najmniej pewne i bezpieczne prowadzenie samochodu
osobowego w przeciętnych warunkach drogowych i atmosferycznych, w ruchu drogowym.

2. Przygotowanie kursanta do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii „B” – 17 uczniów
Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kierowca mechanik zgodnie z zasadami jego przeprowa-

dzania i kryteriami oceny umiejętności egzaminacyjnych ustalonych w Ustawie z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami z póź. zm.
§ 3.
1. Cena za kurs opisany w § 1 wynosi:
a) Dla kategorii „B” - …………………….. brutto / osoba
2. Płatność będzie dokonana za każdego uczestnika kursu indywidualnie przelewem na nr konta wskazanego na fakturze, rozliczenie kursu nastąpi po przedstawieniu przez ośrodek następujących dokumentów: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kserokopię karty przeprowadzonych zajęć oraz
wpisu zaliczeniowego do indeksu uczestnika lub kserokopii z indeksu (nauka jazdy samochodem).
Płatność nastąpi po …….. dniach od momentu dostarczenia i sprawdzenia załączników wykazanych
w § 3 poz. 2
§ 4.
1. Kursant zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich zajęciach przewidzianych programem szkolenia. Ośrodek zachowuje prawo do niewydania zaświadczeń o ukończeniu kursu w razie nie zaliczenia egzaminów wewnętrznych przez uczestnika kursu.
§ 5.
Zobowiązania Ośrodka:
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do szkolenia kursantów na kategorię „B”
do przeprowadzenia kursu podstawi do dyspozycji odpowiedni pojazd szkoleniowy w dobrym stanie
technicznym.
2. Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego i solidnego wyszkolenia Kursantów oraz właściwego przygotowania Ich do egzaminu państwowego zgodnie z zasadami sztuki oraz z Ustawą z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami z póź. zm.
3. Za ewentualne uszkodzenie pojazdu szkoleniowego i innej szkody wynikłej podczas szkolenia opowiedzialność ponosi Ośrodek.
4. Każdy uczeń po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminów wewnętrznych otrzyma zaświadczenie
o ukończeniu i zdaniu kursu z wpisem ilości godzin.
5. Uczeń może być oddelegowany na naukę jazdy w trakcie warsztatów szkolnych, pracowni, po zakończonych lekcjach lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych.
§ 6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników kursu w okresie trwania umowy.
§ 7.
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

………………………….
data i podpis Wykonawcy

……………………………………
data i podpis Zamawiającego
Dyrektora Szkoły

……………………………………………………………………….
data i podpis Kierownika Szkolenia Praktycznego

