
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

25-11-2019 

Termin składania ofert 

03-12-2019 

Numer ogłoszenia 

1219050 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

13. Miejsce i termin składania ofert. Wypełniony i podpisany Formularz oferty 

należy złożyć do dnia 03.12.2019 r. godziny 10: 45 w pok. B 202 (Kancelaria 

Ogólna) w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Plac 

Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock w zaklejonej kopercie (z dopiskiem: oferta na 

przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla osób uczestniczących w 

edukacji Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z zakresu części teoretycznej i 

praktycznej. 

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do dnia 03.12.2019 r. godziny 11:00 w pok. B 

104 w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 

Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

a. Patrycja Marciniak e-mail – zamowienia@pwszplock.pl w zakresie 

proceduralnym oraz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Pytania należy 

kierować na adres e-mail. 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 

osób uczestniczących w edukacji w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na 

poziomie wyższym – 10 osób. 

 

Kurs realizowany będzie dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Podniesienie 

jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” 

POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu 



Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, 

w terminie do 30.06.2020r. 

1. ZAKRES USŁUGI: 

a) Kurs prawa jazdy kategorii B – dla 10 osób w zakresie części teoretycznej i 

praktycznej 

 

Termin realizacji: do 30.06.2020r, harmonogram do ustalenia z Zamawiającym po 

podpisaniu umowy w zależności od dyspozycyjności uczestników kursu. 

Liczba uczestników: 10 osób 

Miejsce realizacji: na terenie miasta Płocka 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi szkoleniowe 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: mazowieckie Powiat: Płock Miejscowość: Płock 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 

osób uczestniczących w edukacji w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na 

poziomie wyższym – 10 osób. 

 

Kurs realizowany będzie dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Podniesienie 

jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” 

POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu 

Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, 

w terminie do 30.06.2020r. 

1. ZAKRES USŁUGI: 

a) Kurs prawa jazdy kategorii B – dla 10 osób w zakresie części teoretycznej i 

praktycznej 

 

Termin realizacji: do 30.06.2020r, harmonogram do ustalenia z Zamawiającym po 

podpisaniu umowy w zależności od dyspozycyjności uczestników kursu. 

Liczba uczestników: 10 osób 

 

3. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za kurs, zobowiązany będzie 



do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: 

a) nie zgłoszeniu się uczestników na kurs, 

b) przerwaniu kursu lub rezygnacji z uczestnictwa, 

c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu kursu i umowy. 

 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie 

realizacji usługi, następujące dokumenty: 

a) komplet materiałów dydaktycznych, 

b) dziennik zajęć zawierający: podpisane listy obecności uczestników, wymiar 

godz. zajęć, temat zajęć lista potwierdzająca odbiór materiałów, potwierdzenie 

odbioru zaświadczeń, 

c) oryginały ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników kursu, 

d) oryginały imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs, 

e) oryginały imiennego wykazu osób, które nie ukończyły kursu, 

f) ksero zaświadczeń o ukończeniu przez uczestników kursu/zdaniu egzaminów 

wewnętrznych(podpisane za zgodność z oryginałem), 

g) faktura VAT/rachunek za zrealizowany kurs, 

h) inna dokumentacja niezbędna do rozliczenia kursu. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 

osób uczestniczących w edukacji w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na 

poziomie wyższym – 10 osób. 

 

Kurs realizowany będzie dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Podniesienie 

jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” 

POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu 

Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, 

w terminie do 30.06.2020r. 

1. ZAKRES USŁUGI: 

a) Kurs prawa jazdy kategorii B – dla 10 osób w zakresie części teoretycznej i 

praktycznej 

Kod CPV 

80411200-0 

Nazwa kodu CPV 

Usługi szkół nauki jazdy 

Harmonogram realizacji zamówienia 



3. Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 30.06.2020r. Harmonogram do 

ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy w zależności od dyspozycyjności 

uczestników kursu. 

Załączniki 

 Zaproszenie do składania ofert 

 Wzór umowy 

 Opis przedmiotu zamówienia 

 Umowa powierzenia danych osobowych 

 Formularz ofertowy 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

posiada uprawnienia do prowadzania kursów kat. B dla kandydatów na kierowców 

na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 

szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

instruktorów i wykładowców tj. wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia kierowców niezbędny w celu prowadzenia kursów na prawo 

jazdy 

Wiedza i doświadczenie 

f. Wykonawca prowadzi działalność w zakresie szkolenia kierowców zgodnie z 

obowiązującym prawem w zakresie przedmiotu zamówienia od minimum 5 lat, 

g. dysponowanie ( Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował) co najmniej 1 

osobę pełniącą rolę Wykładowcy oraz co najmniej 2 osoby pełniącą funkcję 

instruktora jazdy posiadających wymagane uprawnienia oraz minimum 3 letnie 

doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów prawa jazdy. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

dysponowanie ( Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował) co najmniej 1 

osobę pełniącą rolę Wykładowcy oraz co najmniej 2 osoby pełniącą funkcję 

instruktora jazdy posiadających wymagane uprawnienia oraz minimum 3 letnie 

doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów prawa jazdy. 

Dodatkowe warunki 

a. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw 

publicznych; 

b. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1385621
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1384400
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1384399
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1384398
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1384397


przestępstwa skarbowe); 

c. Nie jest prowadzone wobec wykonawcy postępowanie o przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe; 

d. Posiadanie zdolności technicznej i sytuacji finansowej pozwalającej na rzetelną i 

terminową realizację zamówienia; 

Warunki zmiany umowy 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, 

2) zmniejszenia ilości uczestników wraz ze zmianą Wynagrodzenia Wykonawcy o 

koszt uczestnictwa jednej osoby w kursie zgodnie z ofertą Wykonawcą, 

3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca 

stroną, w szczególności Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a także innymi 

instytucjami oraz zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie projektu, 

które mogą wpływać na realizację zamówienia, 

4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

dotyczących Programu lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub 

Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości, 

5) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy, 

b) dostosowania harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do potrzeb 

Zamawiającego, 

c) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu 

wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem 

tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, 

d) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, 

niepokoje, czy strajki. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

a. Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1) 

b. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy 

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

cena 100 % 

Zamawiający - Beneficjent 



Nazwa 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU 

Adres 

pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2 

09-402 Płock 

mazowieckie , Płock 

Numer telefonu 

243665400 

Fax 

243665421 

NIP 

7742472620 

Tytuł projektu 

Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze 

Numer projektu 

POWR.03.05.00-00-Z050/18-00 
 


