Słupsk,19 stycznia 2015 r.

Wykonanie szkolenia okresowego w zakresie bloku programowego kategorii
prawa jazdy D, D+E, D1, D1+E, dla grupy ok. 30 osób
Nr sprawy: 2/NR/2015

Słupsk,19 stycznia 2015 r.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert
w postępowaniu na wykonanie szkolenia okresowego w zakresie bloku programowego kategorii
prawa jazdy D, D+E, D1, D1+E, dla grupy ok. 30 osób. Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania
znajdują się poniżej – w treści ogłoszenia.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą
w Słupsku, ul. W. Rzymowskiego 1, 76-200 Słupsk. Adres do korespondencji Kobylnica, ul. Prof.
Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica, tel. 059 8415477, faks 059 8415403.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.)
III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szkolenie okresowe w zakresie bloku programowego kategorii prawa jazdy D, D+E, D1, D1+E, dla
grupy ok. 30 osób.
Szkolenie ma obejmować 35 godzin zajęć teoretycznych podzielonych na pięć 5 dni po 7 godzin,
zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) 06.03.2015 r.
b) 07.03.2015 r.
c) 08.03.2015 r.
d) 14.03.2015 r.
e) 15.03.2015 r.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie wykonane w terminach podanych w Rozdziale III.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Oferty mogą składać podmioty, które na dzień składania ofert spełniają wymogi określone w art.
39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371
z późn. zm., tj. ):
1) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm.)
o kierujących pojazdami, lub spełniają wymagania określone dla tej działalności;
2) zapewniają prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez:
a) wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do
zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia - w zakresie zajęć teoretycznych,
b) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora
nauki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym - w zakresie zajęć praktycznych,
c) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora
techniki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych
prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, i urządzenie,
o którym mowa w ust. 11 pkt 2;
3) posiadają:
a) warunki lokalowe,
b) wyposażenie dydaktyczne,
c) miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych,
d) miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych,
e) pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia,
f) szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami
nauczania;
4) nie byli, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów;
5) zostali wpisani przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania
działalności objętej wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia;
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6) posiadają salę wykładową położoną na terenie Słupska lub w odległości nie większej niż
10 km od bazy Zamawiającego, położonej w Kobylnicy przy ul. Prof. Poznańskiego 1a,
76-251 Kobylnica.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w Rozdziale V,
Zamawiający wymaga dostarczenia
1) kserokopii wpisu ośrodka szkolenia dokonanego przez wojewodę właściwego ze względu
na miejsce prowadzenia działalności objętej wpisem, poświadczonego za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną;
2) zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (dalej KRK) przedsiębiorcy prowadzącego
działalność gospodarczą – w zakresie określonym w art. 39 g ust 1 pkt 4 ustawy o transporcie
drogowym z dn. 6 września 2001 r. – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem składania ofert:


w przypadku wspólników spółki cywilnej – zobowiązani do przedstawienia
zaświadczenia z KRK są wszyscy wspólnicy,



w przypadku spółek osobowych/osób prawnych – zobowiązane przedstawienia
zaświadczenia z KRK są osoby uprawnione do reprezentowania spółki, zgodnie
z przyjętą w reprezentacją ustaloną w umowie/statucie.

Zaświadczenie musi zostać dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

VII.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWIONYCH DO
KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
1. Wnioski, zawiadomienia oświadczenia, pytania, informacje i odwołania Zamawiający
i Wykonawcy przekazują:
a) faksem – nr: 059 84 15 403;
b) pocztą elektroniczną – na adres tsiewierski@mzk.slupsk.pl
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Paweł Siewierski, od poniedziałku
do piątku w godzinach 7-15, adres e-mail został wskazany w pkt 1b.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
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IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnie, czytelnie. Na ofertę
składają się:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1;
b) wszystkie oświadczenia i dokumenty w Rozdziale VI ogłoszenia;
c) projekt umowy
2. Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być podpisane, przez osob(ę) y upoważion(ą)e do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę zgodnie z przedmiotem
zamówienia w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
4. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywania przez Zamawiającego.
5. Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają Wykonawcę.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa 28 stycznia 2015 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym
terminie nie będą brały udziału w konkursie ofert. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie
data jej wysyłania.
2. Oferty należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunikacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na adres Miejskie Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Słupsku, ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica w terminie wymienionym w pkt
1.
3. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zostaną poinformowani o jego
wynikach poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego
www.mzk.slupsk.pl.
4. Otwarcie ofert nastąpi 28 stycznia 2015 r. o godz. 10:05, w Sali konferencyjnej Miejskiego
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku – ul. ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76251 Kobylnica.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENU
1. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę ceny wykonanie zamówienia w PLN.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia całego formularza ofertowego –
załącznika nr 2 do ogłoszenia.
3. Pominięcie jakiejkolwiek z istniejących w formularzu pozycji (dotyczy to również podania
wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia i będą skutkowały odrzuceniem
oferty przez Zamawiającego.
4. Podane ceny brutto muszą być cenami ostatecznymi (po uwzględnieniu ewentualnych
rabatów oraz czasu trwania umowy).
5. Cena oferty powinna pokrywać wszystkie zobowiązania Wykonawcy względem
Zamawiającego, wynikające z zamówienia, a także wszystko to, co może być konieczne dla
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
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XII.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
Cena – 100 % wagi

Cena oferty brutto będzie oceniana wg wzoru:
Cn

P=

x 100

Cb

gdzie:
P – ilość przyznanych punktów
Cn – najniższa oferowana cena brutto
Cb – cena badanej oferty brutto

Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu na ilość punktów przyznanych
za kryterium przez wartość wagową wynosi 100.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru.

XIII. INFORMACJE I POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy
oferta zawierać będzie propozycję ofert wariantowych lub, kiedy nie zostaną
uwzględnione wszystkie żądane przez Zamawiającego pozycje w załączniku 2 – oferta
zostanie odrzucona.

3.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania przedpłaty.

5.

Koszty opracowania i doręczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
Wykonawcę.
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6.

Wszystkie ujawnione dane osobowe podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystane
tylko i wyłącznie do czynności związanych z niniejszym postępowaniem oraz realizacją
umowy.

7.

Warunki płatności – w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Prawo do
wystawienia faktury Wykonawca nabywa po podpisaniu przez strony bez uwag protokołu
zdawczo- dpbiorczego.

8.

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

9.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego
w całości, zmiany lub odwołania jego warunków w każdej chwili bez podania przyczyn, jak
również zamknięcia zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert, prawo prowadzenia
dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami.

XIV.
1.
2.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
Projekt umowy (załącznik nr 2).
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