
Ogłoszenie nr 510019406-N-2019 z dnia 30-01-2019 r.

Zespół Szkół: Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami kategorii C,C+E oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób i rzeczy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

"Pr@ktycznie najlepsi w zawodach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 658861-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 500298996-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 20004100000, ul. ul. Partyzantów  19, 21050  

Piaski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 821 001, e-mail zspiaski.sekretariat@op.pl, faks

815 821 001.

Adres strony internetowej (url): www.zspiaski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

kategorii C,C+E oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób i rzeczy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

32/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o

uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz

osób i rzeczy” w ramach projektu pt. Pr@ktycznie najlepsi w zawodach, współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa



Lubelskiego na lata 2014-2020(RPLU.12.04.00-06-0049/17. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje

zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia 3 z 13 osób ubiegających się o uprawnienia

do kierowania pojazdami kategorii: 1) w 2018/2019 roku: a) Prawo jazdy kat. C (20 h

teoretycznych. + 30 h praktyki) dla 4 osób, b) Prawo jazdy kat. C+E (25 h praktycznych) dla 2

osób, c) Doskonalenie umiejętności kierowania pojazdem powyżej 3,5 t (szkolenie praktyczne

20 godzin) dla 10 uczniów zrealizowane do 30 maja 2019 r. 2) w 2019 roku: a) Kwalifikacja

wstępna na przewóz osób/rzeczy dla uczniów/kandydatów na kierowców przed ukończeniem 21

roku życia, którzy nie posiadają prawa jazdy kategorii „C, C+E”. szkolenie teoretyczne 260

godzin i praktyczne 20 godzin dla 15 uczniów, 3) w 2020 roku: a) Kwalifikacja wstępna na

przewóz osób/rzeczy dla uczniów/kandydatów na kierowców przed ukończeniem 21 roku życia,

którzy nie posiadają prawa jazdy kategorii „C,C+E”. szkolenie teoretyczne 260 godzin i

praktyczne 20 godzin dla 15 osób. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga

w szczególności: 1) pokrycie kosztu przeprowadzenia egzaminu państwowego po kursie na

kwalifikację wstępną dla 30 osób. 2) teoretycznego i praktycznego profesjonalnego

przygotowania uczestników kursu do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, 3)

przeprowadzenia zajęć teoretycznych w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół w Piaskach, ul.

Partyzantów 19, których liczba jest adekwatna do wielkości grupy szkoleniowej. Zajęcia w

czasie roku szkolnego powinny odbywać się w weekendy, w wakacje i dni wolne od zajęć

szkolnych. 4) szkolenie teoretyczne powinno być przeprowadzone w systemie stacjonarnym; nie

dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie

eksternistycznej itp. 5) zapewnienia uczestnikom w czasie szkolenia teoretycznego ciepłego

posiłku. 6) objęcie uczestników skierowanym na szkolenie ubezpieczeniem NNW powstałych w

związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. 7) zapewnienie badań

lekarskich i psychologicznych na prawo jazdy kat. C, C+E 8) badania psychologiczne i

orzeczenie lekarskie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do pracy na

stanowisku kierowcy dla kwalifikacji wstępnej, 9) przeprowadzania szkolenia osób ubiegających

się o uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z 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 2016 r., poz. 280), 10)

przeprowadzania szkolenia osób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1

kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2017

r., poz 151), 11) przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na koniec szkolenia, oraz wydania

zaświadczenia o jego ukończeniu, 12) zapewnienia materiałów szkoleniowych, skryptów,

notatników, art. piśmienniczych itp. Materiały szkoleniowe, w szczególności skrypty,

certyfikaty, itp. powinny być oznaczone zgodnie z ogólnymi zasadami promocji projektu RPO

WP na lata 2014-2020. 13) Terminy realizacji kursów muszą być dostosowane do potrzeb

uczestników projektu, w tym osób pracujących i uczniów uczących się tak by nie ingerować w

życie prywatne i zawodowe.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 80411200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 128200.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej

Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. B.Prusa 8

Kod pocztowy: 20-064

Miejscowość: Lublin

Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 128000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 98390.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 141100.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ



IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


