
 

 

 

Nasz znak:GOPS.271.2.2019r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w P

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi Kurs prawa jazdy kat B. dla 8 uczestników 
projektu  "Na bezrybiu i rak ryba 
prze Gminę Pęczniew / Gminny O
 

1. Adres 
Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w P
ul. Główna 10/12 ,   NIP 8281359612 tel. 43 678 17

 
2. Program, Priorytet, Działanie

 Projekt pn. „Na bezrybiu i rak ryba 
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, O
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / Poddziałanie 
IX.1.1 Aktywizacja społeczno 
wykluczeniem społecznym. 
 

3. Przedmiot zapytania obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest 

Kursu prawa jazdy kat. B  

30 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. zaj
lekarskich i pierwszego  egzaminu pa
godzinę zegarową (60 minut). 

 
4. Szczegóły zamówienia: 

Organizacja kursu : 

• Miejsce: teoria – w promieniu 40 km od P
łódzkiego  

• Ze względu na miejsce zamieszkania kursantów zastrzegamy sobie organizowanie 
zajęć praktycznych w sposób umo
miejscu zamieszkania. 

• Ze względu na specyfikę
kształcenia w przypadku zgłaszanych trudno
teoretycznej, jak i praktycznej.

 

Nasz znak:GOPS.271.2.2019r.    Pęczniew, dn.20.01.2019r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

rodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie, w imieniu Gminy P
enia oferty na wykonanie usługi Kurs prawa jazdy kat B. dla 8 uczestników 

Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II realizowanego 
czniew / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie.

rodek Pomocy  Społecznej w Pęczniewie,  
ul. Główna 10/12 ,   NIP 8281359612 tel. 43 678 17 49 

Program, Priorytet, Działanie 
Projekt pn. „Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II 

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie

żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / Poddziałanie 
IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym.  

3. Przedmiot zapytania obejmuje: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia : 

Kursu prawa jazdy kat. B   

 teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych wraz z opłaceniem bada
egzaminu państwowego dla  8 osób. 1 godzina oznacza 
 

w promieniu 40 km od Pęczniewa, praktyka 

du na miejsce zamieszkania kursantów zastrzegamy sobie organizowanie 
 praktycznych w sposób umożliwiający im rozpoczynanie i koń

 
du na specyfikę grupy kursantów zastrzegamy możliwość

kształcenia w przypadku zgłaszanych trudności przez uczestników, tak w cz
teoretycznej, jak i praktycznej. 

 

czniew, dn.20.01.2019r. 

czniewie, w imieniu Gminy Pęczniew, 
enia oferty na wykonanie usługi Kurs prawa jazdy kat B. dla 8 uczestników 

moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II realizowanego 
ęczniewie. 

moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II 
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

czenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna 
onych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / Poddziałanie 

żonych ubóstwem lub 

 praktycznych wraz z opłaceniem badań 
stwowego dla  8 osób. 1 godzina oznacza 

czniewa, praktyka -  na terenie woj. 

du na miejsce zamieszkania kursantów zastrzegamy sobie organizowanie 
i kończenie lekcji w 

żliwość indywidualizacji 
ci przez uczestników, tak w części 



 

• Materiały edukacyjne o
i sanitarnym, odpowiednio oznaczone.

• Czas:  28 stycznia – 31 maja 2019r.
• Zaświadczenia o uczestnictwie w kursie z pełnym ologowaniem Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Unii Europejskiej, Regionalneg

• Ubezpieczenie uczestników i badania oraz zało
w Wydziale Komunikacji.

• Prowadzenie pełnej dokumentacji z oznaczeniami Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Op
obecności, harmonogramy szkole
zdjęć) 

• Ustalenie terminu Egzaminu Pa

• Opłacenie badań lekarskich i
• W przypadku niezdania pierwszego egzaminu teoretycznego powtórzenie teorii dla 

osób, które nie zdały egzaminu w wymiarze 3 godzin, natomiast w przypadku 
niezdania drugiego egzaminu teoretycznego powtórzenie teorii dla osób, które nie 
zdały egzaminu w wymiarze 1 godziny.

• W przypadku niezdania pierwszego egzaminu praktycznego udzielenie dla ka
z osób, które nie zdały 5 dodatkowych lekcji praktycznych, natomiast w przypadku 
niezdania drugiego egzaminu praktycznego dla ka
dodatkowych lekcji praktycznych.

• Pomoc w sprawach zwi
egzaminu.  

• Rezultatem Kursu prawa jazdy kat. B jest zdanie egzaminu pa
prawa jazdy.  

• Opłacenie drugiego, trzeciego i kolejnych egzaminów b
uczestnika/uczestniczki.

 
5. Wymagania niezbędne dotycz
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
Weryfikacja spełnienia warunku: 
Podanie nr wpisu do RIS. 

2. Posiadają minimum dwuletnie do
Weryfikacja spełnienia warunku: 

Doświadczenie Wykonawcy/Zleceniobiorcy weryfikowane b
(np. umów, referencji lub innych dokum
prowadzone kursy)  
3. Na dzień złożenia oferty dysponuj
1) zorganizują zajęcia w warunkach zapewniaj
odpowiednich do celów i formy prowadzenia zaj

Materiały edukacyjne oraz sale dydaktyczne z odpowiednim zapleczem technicznym 
sanitarnym, odpowiednio oznaczone. 

31 maja 2019r. 
wiadczenia o uczestnictwie w kursie z pełnym ologowaniem Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ubezpieczenie uczestników i badania oraz założenie Profilu Kandydata na Kierowc
Wydziale Komunikacji. 

Prowadzenie pełnej dokumentacji z oznaczeniami Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Op

ci, harmonogramy szkoleń, zaświadczenia, protokół odbioru usługi, min. 10 

Ustalenie terminu Egzaminu Państwowego w WORD w Sieradzu.  

ń lekarskich i pierwszego egzaminu państwowego dla  8 osób. 
dania pierwszego egzaminu teoretycznego powtórzenie teorii dla 

osób, które nie zdały egzaminu w wymiarze 3 godzin, natomiast w przypadku 
niezdania drugiego egzaminu teoretycznego powtórzenie teorii dla osób, które nie 
zdały egzaminu w wymiarze 1 godziny. 

przypadku niezdania pierwszego egzaminu praktycznego udzielenie dla ka
osób, które nie zdały 5 dodatkowych lekcji praktycznych, natomiast w przypadku 

niezdania drugiego egzaminu praktycznego dla każdej z osób, które nie zdały 3 
aktycznych. 

Pomoc w sprawach związanych z podejściem do pierwszego i kolejnego terminu 

Rezultatem Kursu prawa jazdy kat. B jest zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie 

Opłacenie drugiego, trzeciego i kolejnych egzaminów będzie 
uczestnika/uczestniczki. 

dotyczące podmiotu realizującego usługę: 

ą ąć udział Wykonawcy, którzy: 
 aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  

Weryfikacja spełnienia warunku:  

 minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji kursów prawa jazdy. 
Weryfikacja spełnienia warunku:  

wiadczenie Wykonawcy/Zleceniobiorcy weryfikowane będzie na podstawie dokumentów 
(np. umów, referencji lub innych dokumentów z podmiotami, na rzecz których były 

enia oferty dysponują potencjałem technicznym:  
cia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia si

odpowiednich do celów i formy prowadzenia zajęć.  

 

raz sale dydaktyczne z odpowiednim zapleczem technicznym 

wiadczenia o uczestnictwie w kursie z pełnym ologowaniem Europejskiego 
o Programu Operacyjnego. 

enie Profilu Kandydata na Kierowcę 

Prowadzenie pełnej dokumentacji z oznaczeniami Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego (listy 

wiadczenia, protokół odbioru usługi, min. 10 

 

stwowego dla  8 osób.  
dania pierwszego egzaminu teoretycznego powtórzenie teorii dla 

osób, które nie zdały egzaminu w wymiarze 3 godzin, natomiast w przypadku 
niezdania drugiego egzaminu teoretycznego powtórzenie teorii dla osób, które nie 

przypadku niezdania pierwszego egzaminu praktycznego udzielenie dla każdej 
osób, które nie zdały 5 dodatkowych lekcji praktycznych, natomiast w przypadku 

dej z osób, które nie zdały 3 

ciem do pierwszego i kolejnego terminu 

ństwowego i uzyskanie 

ędzie leżało w gestii 

wiadczenie w realizacji kursów prawa jazdy.  

dzie na podstawie dokumentów 
entów z podmiotami, na rzecz których były 

ść procesu uczenia się, 



 

2) sale szkoleniowe oraz egzaminacyjne spełniaj
grupy docelowej (osobom niepełnosprawnym), bez barier architektonicznych. 
4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. 
5. Znajdują się w sytuacji ekonomic
szkolenia.  
6. Nie są powiązani z Zamawiają

 
6. Wymagania dodatkowe dot. podmiotu/osoby realizuj

 
• Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e

Uczestniku, który opuszcza zaj
• Przekazywania do Biura Projektu, w terminie 14 dni od zako

szkolenia, dokumentów potwierdzaj
do końca miesiąca w którym przedmiotowe szkolenie zostało zrealizowane.

• Zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zada
administracyjnej podczas szkole

• Ochrony danych osobowych.

7.Termin realizacji usług: 
Realizacja usługi obejmuje okres
 
8. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryteria:

•••• Cena 100%, max. 100pkt.
 
9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wymagania: 
• Każdy Wykonawca może zło
• Wykonawca ponosi wszelkie k

 
Forma oferty: 

• Oferta powinna być
oferty, który stanowi zał

• Dokumenty wchodzą
oryginałów lub poś
kopii. 
 

•••• Sposób i termin złożenia oferty cenowej:
Oferty należy składać pocztą
28 stycznia 2019r. do godziny 12.00
w Pęczniewie ul. Główna 10/12 99
Dodatkowych informacji udziela: Wiesława Pawełczyk 
 tel. 43 678 17 49, Paulina Gortat

2) sale szkoleniowe oraz egzaminacyjne spełniają warunki BHP oraz odpowiadaj
grupy docelowej (osobom niepełnosprawnym), bez barier architektonicznych. 

 osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.  
 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nale

zani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

dot. podmiotu/osoby realizującej usługę 

Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o ka
Uczestniku, który opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległo
Przekazywania do Biura Projektu, w terminie 14 dni od zakoń
szkolenia, dokumentów potwierdzających jego zrealizowanie, jednak nie pó

ąca w którym przedmiotowe szkolenie zostało zrealizowane.
Zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zada
administracyjnej podczas szkoleń.  

Ochrony danych osobowych. 

muje okres od daty podpisania umowy do  31.05.2019r. 

cy dokona wyboru oferty w oparciu o kryteria: 
Cena 100%, max. 100pkt. 

9. Opis sposobu przygotowania oferty: 

że złożyć jedną ofertę, 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoż

Oferta powinna być złożona w formie papierowej lub mailowej na formularzu 
oferty, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego.  
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność

żenia oferty cenowej: 
ć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie elektronicznej do dnia 

28 stycznia 2019r. do godziny 12.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
czniewie ul. Główna 10/12 99-235 Pęczniew, gopspeczniew@op.pl 

Dodatkowych informacji udziela: Wiesława Pawełczyk - Kierownik GOPS P
tel. 43 678 17 49, Paulina Gortat-Gapińska – koordynator projektu tel. 513

 

 warunki BHP oraz odpowiadają potrzebom 
grupy docelowej (osobom niepełnosprawnym), bez barier architektonicznych.  

ącej należyte wykonanie 

informacji o każdym 
cia lub posiada innego rodzaju zaległości. 

Przekazywania do Biura Projektu, w terminie 14 dni od zakończenia każdego 
cych jego zrealizowanie, jednak nie później niż 

ca w którym przedmiotowe szkolenie zostało zrealizowane. 
Zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań oraz obsługi 

od daty podpisania umowy do  31.05.2019r.  

zane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

ona w formie papierowej lub mailowej na formularzu 

ć przedstawione w formie 
 za zgodność z oryginałem 

cie lub w formie elektronicznej do dnia  
środek Pomocy Społecznej 

Kierownik GOPS Pęczniew,  
koordynator projektu tel. 513 540 940. 


