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Znak sprawy: ZS-ZP.2100/1/2011 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIOENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE       

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11, UST.  8  PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. ( DZ. U. NR. 113  Z 2010 R. POZ. 759 Z P.ZM.) 

NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B DLA UCZNIÓW ZESPOŁU 

SZKÓŁ IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W RUDNIKU NAD SANEM  W ZWIĄZKU           

Z PROJEKTEM „WDROŻENIE I CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ORAZ 

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” 

WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

Numer ogłoszenia w biuletynie zamówieo publicznych: 63978-2011; data zamieszczenia 04.04.2011. 

ZAMAWIAJĄCY 
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego                                                                                                      

ul. Marszałka Piłsudskiego 28                                                                                                                                 

37-420 Rudnik nad Sanem                                                                                                                                            

tel. 015 8761001,  faks 015 8761001     

Strona internetowa zamawiającego: www.zsrudnik.edu.pl     

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

Publiczna placówka oświatowa 

Przedmiot zamówienia 
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. Władysława 

Sikorskiego  w Rudniku nad Sanem w związku z projektem  „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu 

Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     

w zakresie jak w zał. Nr 1 do specyfikacji. Wartośd zamówienia mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

Planowana ilośd osób – 129 uczniów. Kurs ma byd przeprowadzony w 5 etapach 

I etap od m-ca maja 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. – 45 uczniów, II etap od 01.10.2011 r. do 31.12. 

2011 r. – 20 uczniów, III etap od 01 01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 23 uczniów, IV etap od 01.09.2012 r. 

do 31.12. 2012 r. – 24 uczniów, V etap od 01.03.2013 r. do 30.06.2013 r. – 17 uczniów. 

Zamówienia uzupełniające 

Nie przewiduje się udzielenia zamówieo uzupełniających. 
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Wspólny słownik zamówieo CPV 

80.41.12.00-0 – usługi szkół nauki jazdy 

Oferty częściowe 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Oferty wariantowe 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Termin wykonania  zamówienia 

Od m-ca maja 2011 r. do czerwca 2013 r.     

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym                            

i technicznym     
Wadium 

Nie wymaga się wniesienia wadium. 

Zaliczki 

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z art. 103 ust. 3 i 4 ustawy 

Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży 

zaświadczenie potwierdzające wpisanie Wykonawcy na listę przedsiębiorców, umożliwiające 

przeprowadzenie przez niego kursu stanowiącego przedmiot zamówienia w miejscu (na terenie) 

wskazanym w złożonej ofercie przetargowej. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego 

warunku na podstawie złożonego oświadczenia – pkt VI  a) i dokument o którym mowa w pkt. VI 

c) SIWZ. 
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1. Wiedza i doświadczenie 

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia  - pkt 

VI a) SIWZ 

2. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia 

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował nie mniej niż jedną osobą posiadającą wymagane 

uprawnienia (instruktor nauki jazdy kat. B). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w złożonej 

ofercie Wykonawca wskaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do 

prowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia  tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia  - pkt 

VI a)  i wykazu  pkt VI b) SIWZ 

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny  spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia  - pkt 

VI a)  SIWZ 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyd wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu 

na podstawie Art. 24 ust.1 ustawy. 

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyd 

zaświadczenie potwierdzające, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia kierowców umożliwiające przeprowadzenie przez niego kursu stanowiącego 

przedmiot zamówienia oraz wykaz osób które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia,    

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres 

wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 
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W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyd: 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- wzór zał. Nr 5 do SIWZ.  

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - zał. Nr 6 do SIWZ. 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                    

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.           

Inne dokumenty 

- wypełniony formularz oferty wg wzoru jak w zał. Nr 2 do SIWZ 

- pełnomocnictwo dla osoby do reprezentowania w postępowaniu w przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określad, do 

jakich czynności upoważniona jest osoba 

- informacje o podwykonawcach – jeżeli dotyczy wg wzoru jak  w zał. Nr 8 do SIWZ 

Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,       

u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

Procedura 
Tryb udzielania zamówienia 

Przetarg nieograniczony 

Kryteria oceny oferty 

Najniższa cena 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 



str. 5 
 

                                                                          

Znak sprawy: ZS-ZP.2100/1/2011 

Zamawiający nie zmierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

Zamawiający nie przewiduje zamówieo uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. 

Informacje administracyjne 

Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

www.zsrudnik.edu.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskad pod adresem: Zespół Szkół im. gen. 

Władysława Sikorskiego, il. Marszałka Piłsudskiego 28,   37-420 Rudnik nad Sanem. 

Termin składania ofert: do 12.04.2011 r. godz. 1030,                                                

 miejsce – Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Marszałka Piłsudskiego 28,  37-420 

Rudnik nad Sanem,  - pokój nr 22  sekretariat ( I piętro) 

Termin związania ofertą: okres w dniach 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: 

Projekt – Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności           

i jakości kształcenia zawodowego – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr i nazwa Projektu –IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionie. Nr i nazwa działania -9.2. Nr konkursu – 19/POKL/9.2/2010. 

Przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

                                                                                              

 

        Koordynato Projektu 

        Dyrektor Zespołu Szkół 

        mgr Edward Wołoszyn 

http://www.zsrudnik.edu.pl/

