
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego  str. 1 
 

                                                                          

Znak sprawy: ZS-ZP.2100/1/2011    Załącznik nr 1  opis przedmiotu zamówienia 

       

Kurs prawa jazdy kategorii B 

1. Miejsce przeprowadzenia kursu: 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego  

Ul. Marszałka Piłsudskiego 28 

37-420 Rudnik nad Sanem 

 

2. Ilośd godzin zajęd teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej 

szkoleniu:  60 godz. (30 godzin praktyka  + 30 godz. teoria) 

- przez jedną godzinę praktyki Zamawiający rozumie godzinę zegarową czyli 60 minut. 

– przez jedną godzinę teorii Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną czyli 45 minut. 

 

3. Planowana ilośd osób - 129 

Od m-ca maja 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. - 45 uczniów 

Od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. - 20 uczniów 

Od 01 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. - 23 uczniów                                        

Od 01 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 24 uczniów 

Od 01 marca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.  -  17 uczniów 

4. Termin przeprowadzenia kursu 

a/ rozpoczęcie kursu m-c maj 2011 r. 

b/ zakooczenie kursu m-c czerwiec 2013 r. 

c/ termin obowiązywania umowy: 30 czerwca 2013 r. 

Kurs przeprowadzany będzie w 5 etapach zgodnie z terminami i ilościom uczestników  

w każdym etapie zgodnie z zapisami pkt. 3. 

 

5. Kurs może odbywad się w dni robocze również w soboty 

Z uwagi na to , iż uczestnikami kursu są uczniowie  szkolenie na kursie w dni od 

poniedziałku do piątku może odbywad się tylko po zajęciach szkolnych czyli po 

godzinie 1500 . 

6. Zamawiający dopuszcza możliwośd wystawiania faktur częściowych po zakooczeniu 

każdego z etapów, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik do SIWZ 

7. Zamawiający wymaga aby wszyscy uczestnicy każdego etapu kursu przystąpili do 

egzaminu paostwowego w terminie nie później niż do miesiąca czasu po każdym 

etapie kursu, ostatni nie później niż do  30 czerwca 2013 r. 
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8. Dokumenty z kursu jakie winien przedłożyd Wykonawca po zakooczeniu każdego        

z etapów kursu 

a. Lista obecności uczestników 

b. Kopie zaświadczenia o ukooczeniu kursu dla każdego z uczestników 

c. Zestawienie osób, które przystąpiły do egzaminu paostwowego w danym 

miesiącu wraz z wynikami egzaminu składane w terminach do 10 dnia po 

zakooczeniu każdego z etapów kursu. 

9. Dokumenty wymagane od Wykonawcy przed zawarciem umowy 

Orientacyjny harmonogram zajęd (z uwzględnieniem zakresu tematycznego oraz 

z uwzględnieniem liczby osób) uzgodniony z koordynatorem projektu  „Wdrożenie      

i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości 

kształcenia zawodowego” 

10. Dokument(y) potwierdzające uprawnienia osób do prowadzenia kursu w zakresie 

wymaganym przepisami prawa 

11. Co ma zawierad cena 

a) Wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w 

sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieo przez kierujących 

pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 z 2005 r poz. 1834) w 

szczególności zgodnie z zał. Nr 3 do tego rozporządzenia. 

b) Koszt badania lekarskiego wymaganego przy ubieganiu się o prawo jazdy 

kategorii B 

c) Koszt egzaminu paostwowego (teoretyczny i praktyczny) dla każdego 

uczestnika kursu po jednym egzaminie 

d) Opłata za kurs 

e) Podatek VAT jeśli dotyczy 

f) Materiały szkoleniowe 

 

Zamawiający wymaga aby wszystkie dokumenty wystawiane przez 

Wykonawcę wynikające z realizacji zamówienia (np. materiały szkoleniowe, 

harmonogram, zaświadczenia o ukooczeniu kursu, protokoły odbioru 

zaświadczeo o ukooczeniu kursu, listy obecności) zawierały logo projektu 

zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. 


