Szczecin, dnia 17.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
POSTĘPOWANIE NR 01/RPOWO/7.2/2019

1.
ZAMAWIAJĄCY
EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
NIP: 9552386019
Zamawiający oświadcza, iż procedurę wyboru Wykonawcy przeprowadzi osobiście, bez udziału
osób trzecich.
2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z 19.07.2017 r., pkt. 6.5.2. Zasada
konkurencyjności.
3.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy usługi szkoleniowej w ramach Projektu „TIRem do
pracy – aktywizacja zawodowa w sektorze transportu osób bez zatrudnienia” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7:
Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
numer wniosku RPOP.07.02.00-16-0062/18.
4.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa szkoleniowa dla Uczestników/-czek Projektu „TIRem do pracy – aktywizacja zawodowa w
sektorze transportu osób bez zatrudnienia”:
KURSY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:
a)
KURS PRAWA JAZDY KAT. C:

uczestnictwo 45 osób (5 grup, średnio po 9 osób),

łączna liczba godzin szkolenia: 51 godzin dla każdej osoby, w tym 20 godzin teoria – program
wynikający z przepisów kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
związanych z prowadzeniem pojazdów ciężarowych, 30 godzin praktyki na placu manewrowym oraz
w ruchu miejskim oraz 1 godzina egzaminu wewnętrznego,

całkowity koszt usługi obejmuje koszt kursu oraz koszt egzaminu wewnętrznego dla 45
Uczestników Projektu,

usługa szkoleniowa musi być przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn.
zm.), Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j.) oraz Ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j.).

b)
KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E:

uczestnictwo 45 osób (5 grup, średnio po 9 osób),

łączna liczba godzin szkolenia: 26 godzin dla każdej osoby, w tym 25 godzin zajęć
praktycznych oraz 1 godzina - egzamin wewnętrzny;

całkowity koszt usługi obejmuje koszt kursu oraz koszt egzaminu wewnętrznego dla 45
Uczestników Projektu,

usługa szkoleniowa musi być przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn.
zm.), Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j.) oraz Ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j.).
c)
KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ:

uczestnictwo 45 osób (5 grup, średnio po 9 osób),

łączna liczba godzin szkolenia: 140 godzin dla każdej osoby, w tym 130 godzin zajęć
teoretycznych (część podstawowa min. 97 godzin, część specjalistyczna – zajęcia teoretyczne
minimum 33 godziny) oraz 10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy indywidualnej w ruchu
drogowym oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych),

egzamin zewnętrzny państwowy – kończący kurs zgodny z przepisami w niniejszym zakresie,

całkowity koszt usługi obejmuje koszt kursu oraz koszt egzaminu państwowego dla 45
Uczestników Projektu,

usługa szkoleniowa musi być przeprowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz.U. 2013 poz. 1414 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
1 kwietnia 2010 w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz.
314 z 2010 r.), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108 poz. 908 z późn. zm.), która określa, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, techniczne
aspekty wykonywania transportu określonymi pojazdami oraz wymagania w stosunku do kierowców
oraz Dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu
rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady
91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG).
d)
KURS PODSTAWOWY PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR):

uczestnictwo 45 osób (5 grup, średnio po 9 osób),

łączna liczba godzin szkolenia: 24 godziny dla każdej osoby,

egzamin zewnętrzny państwowy – kończący kurs zgodny z przepisami w niniejszym zakresie,

całkowity koszt usługi obejmuje koszt kursu oraz koszt egzaminu państwowego dla 45 osób,

tematyka: kurs podstawowy, uprawniający kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych
wszystkich klas, za wyjątkiem: klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały promieniotwórcze)
oraz przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,

usługa szkoleniowa oraz egzamin muszą być przeprowadzone zgodnie z Ustawą o przewozie
drogowym materiałów niebezpiecznych - ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 ze zm.), Ustawą o
transporcie drogowym - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
125, poz. 874 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. „W
sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne” (Dz. U. z dnia
29 września 2005 r. Nr 187 poz. 1571 z zm.) oraz Umową ADR (umowa europejska dotycząca
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie
dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1481)).

e)
KURS ECO DRIVING DLA KIEROWCÓW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH:

uczestnictwo 45 osób (5 grup, średnio po 9 osób),

łączna liczba godzin szkolenia – 9 godzin dla każdej osoby (w tym 7 godzin teorii i 2 godziny
praktyki),

egzamin – kończący kurs dla 45 uczestników,

całkowity koszt usługi obejmuje koszt kursu oraz koszt egzaminu,

tematyka: m. in.: używanie tempomatu, ABS, ESP, innych systemów wspomagania pracy
kierowcy, planowanie trasy, przejazd kontrolny i instruktażowy (praktyka),
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Zamówienie składa się z dwóch części.
Część I obejmuje łączną realizację kursów od „a” do „d” (KURS PRAWA JAZDY KAT. C; KURS
PRAWA JAZDY KAT. C + E; KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ; KURS
PODSTAWOWY PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)) wskazanych w pkt. 4 OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Część II obejmuje realizację kursu „e” (KURS ECO DRIVING DLA KIEROWCÓW SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH) wskazanego w pkt. 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Oferta częściowa musi obejmować pełną realizację wybranej Części zamówienia.

5. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH:

realizacja usług musi odbywać się na terenie Województwa Opolskiego,

termin realizacji: 05/2019 – 12/2020 r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który
przekazywany będzie Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 7 dni przed datą
rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia,

liczebność grupy szkoleniowej wynosiła będzie ok. 9 osób.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia realizacji szkolenia dla grupy
szkoleniowej o liczebności przekraczającej 9 osób (np. 14 osób) lub też dla grupy o liczebności
mniejszej od 9 osób (np. 4 osoby).
6.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
a)
zapewnienie realizacji programu szkoleniowego,
b)
miejsce realizacji szkolenia: cześć teoretyczna i część praktyczna – Województwo Opolskie,
zgodnie z wymaganiami określonymi w programie szkolenia kierowców,
c)
zapewnienia kadry wykwalifikowanych trenerów/instruktorów, posiadających kwalifikacje
umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa (m.
in. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.), Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz.U.2019.341) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990).
Wykonawca zapewni trenerów/instruktorów, którzy posiadają̨ kwalifikacje umożliwiające
przeprowadzenie danego kursu. Trener musi posiadać doświadczenie, umożliwiające
przeprowadzenie danego wsparcia przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej
dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata. Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji
Wykonawcy oraz jego kadry wykładowców pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej
oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia zajęć (w przypadku, gdy Zamawiający
poweźmie wątpliwości, co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej). W
przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego wskazania Zamawiającemu innych osób, spełniających wymagane kryteria. Do nowo
wskazanych osób stosuje się̨ tryb weryfikacji, o którym mowa powyżej,

d)
Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. Wykonawca
zapewni przez cały okres trwania zamówienia pełną dostępność minimum dwóch pojazdów
ciężarowych do przeprowadzenia kursów nauki jazdy kat. „C” oraz „C+E” wyposażonych zgodnie z
warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr
125 poz. 1371 z późń. zm.) w związku z § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia
2010 r. Dz.U z 2010 r. Nr 53, poz. 314 z późń. zm. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących
przewóz drogowy oraz pełną dostępność minimum dwóch instruktorów, którzy będą mogli szkolić
uczestników projektu (dotyczy CZĘŚCI I Zamówienia).
e)
Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. Wykonawca
zapewni przez cały okres trwania zamówienia czasową dostępność minimum jednego pojazdu
ciężarowego do przeprowadzenia kursu ECO DRIVING wyposażonego w oprogramowanie i system
pomiaru zużycia paliwa umożliwiające przeprowadzenie analizy sposobu jazdy uczestników projektu
(dotyczy CZĘŚCI II Zamówienia),
f)
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków lokalowych i technicznych do
przeprowadzenia szkolenia - Wykonawca dysponuje lokalem przeznaczonym do szkolenia kierowców
i spełniającymi warunki określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.
2001 Nr 125 poz. 1371 z późń. zm.) w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1
kwietnia 2010 r. Dz.U z 2010 r. Nr 53, poz. 314 z późń. zm. w sprawie szkolenia kierowców
wykonujących przewóz drogowy. Zamawiający wymaga, aby zajęcia odbywały się w pomieszczeniach
oraz na placu manewrowym wyposażonych w niezbędny sprzęt, akcesoria oraz inne środki konieczne
do realizacji programu, gwarantujące wysoki poziom szkolenia, właściwe warunki BHP, z dostępem do
estetycznego i funkcjonalnego zaplecza socjalnego, w tym WC zaopatrzonego w środki higieny.
Wymagania szczegółowe określone są w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz Rozporządzeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wizytacji (zarówno przed jak i w trakcie trwania szkolenia) miejsc wskazanych przez Wykonawcę, w
których realizowane będzie szkolenie. Zajęcia odbywać się będą w warunkach dostępnych
architektonicznie dla osób niepełnosprawnych (w przypadku ich udziału), spełniających warunki BHP,
wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadających instalację grzewczą oraz odpowiednie
zaplecze sanitarne, odpowiadających potrzebom grupy docelowej, zwłaszcza w przypadku udziału
osób niepełnosprawnych, dostosowanych do przeprowadzenia szkoleń w grupach średnio 9
osobowych. Zajęcia będą się odbywały w godzinach ustalonych z Uczestnikami Projektu,
g)
zapewnienie materiałów szkoleniowych. Uczestnikowi szkolenia należy zapewnić
i przekazać na własność, w formie papierowej i/lub elektronicznej, materiały zgodne z zakresem
tematycznym szkolenia, obejmujące aktualne zagadnienia dotyczące pracy w charakterze kierowcy
oraz przygotowujące uczestnika do złożenia egzaminu państwowego, program oraz harmonogram
szkolenia (m. in. przykładowe testy egzaminacyjne). Materiały szkoleniowe przekazywane
nieodpłatnie uczestnikowi szkolenia muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia.
Materiały te muszą być przekazane uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru w dniu
rozpoczęcia szkolenia,
h)
zajęcia teoretyczne muszą być prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej, nie ma
możliwości realizacji szkoleń e-learningowych na odległość,
i)
dokumentowanie realizacji Zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania realizacji zamówienia z zastosowaniem:

wzorów dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego – wynikających z realizacji
projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj.: listy obecności
podczas kursów, protokoły odbioru materiałów szkoleniowych, ankiety oceniające szkolenie, wnioski o
zwroty kosztów dojazdów na szkolenia, oświadczenia i inne, o których Wykonawca zostanie
poinformowany przez Zamawiającego (oryginały dokumentów przekazywane będą Zleceniodawcy
na zakończenie kursu dla danej grupy),

wzorów dokumentów wynikających z przepisów właściwych dla kursów stanowiących
przedmiot zamówienia tj. kursów kategorii „C”, „C+E”, „KWALIFIKACJI PRZYSPIESZONEJ”, „ADR”,

w którym zawierane będą następujące informacje: data, liczba godzin zajęć́ odbytych w danym dniu
szkolenia, tematyka zajęć, podpis wykładowcy/instruktora, lista obecności, zawierająca: imię,
nazwisko i podpisy uczestnika szkolenia oraz wykładowcy/instruktora, karty zajęć praktycznych,
zawierające: imię, nazwisko i podpisy uczestnika szkolenia oraz wykładowcy/instruktora,
protokoły/potwierdzenia z egzaminów wewnętrznych. (w dwóch egzemplarzach, z których jeden
przekazywany będzie Zleceniodawcy na zakończenie kursu dla danej grupy).
j)
Niezwłoczne przekazywanie informacji w formie telefonicznej lub e-mail o każdym Uczestniku
Projektu, który opuszcza zajęcia dydaktyczne lub posiada innego rodzaju zaległości (monitorowanie
obecności minimum co tydzień – przesyłanie informacji do Wykonawcy obrazującej frekwencję
podczas zajęć szkoleniowych),
k)
dostarczenia do siedziby Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia
danego kursu dla poszczególnej grupy, pełnej dokumentacji szkoleniowej potwierdzającej jego
przeprowadzenie (wymienionej w punkcie 6, podpunkt h) wraz z protokołem wykonania usługi,
l)
dbanie o aktywne uczestnictwo w szkoleniach wszystkich Uczestników Projektu (wymagana
100% frekwencja Uczestników/czek Projektu na zajęciach),
m)
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestników/czek szkoleń
oraz wszelkich informacji na podstawie których, w sposób choćby pośredni, możliwe jest określenie
tożsamości tych osób - zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) oraz
umożliwienie dokonania kontroli przez Instytucję Zarządzającą dla RPO WO 2014-2020, Instytucję
Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty,
n)
inne obowiązki:

oznakowanie sal, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z zasadami wskazanymi przez
Zamawiającego (m. in. umieszczenie plakatu projektu w widocznym miejscu),

oznakowanie materiałów szkoleniowych, zgodnie z zasadami wskazanymi przez
Zamawiającego,

rozprowadzenie wśród Uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego,

forma prowadzenia zajęć oraz materiały zapewnią, że w ramach usługi podejmowane będą
działania na rzecz wyrównywania szans i niwelowania barier m. in.: wykorzystanie materiałów
napisanych językiem wrażliwym na płeć, sporządzonych w formie dostępnej dla osób
niepełnosprawnych.
7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE FORMALNE (ocena warunków udziału w postępowaniu
dokonana będzie zgodnie z kryteriami oceny: 1 pkt - spełnia, 0 – pkt nie spełnia, przy czym, aby
oferta mogła być dopuszczona do udziału w postępowaniu, musi spełniać wszystkie niżej
wymienione kryteria):
a)
Brak powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym (Załącznik nr 3). Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
b)
Posiadane uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadanie warunków prawidłowego
wykonania Zamówienia (Załącznik nr 4).
c)
Oferent oświadcza, iż (Załącznik nr 5):
Wobec Oferenta nie wszczęto postępowanie upadłościowego lub/ i ogłoszono jego upadłość /
likwidację,
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne (w przypadku wyboru oferty przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego / Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego),
Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
d)
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą
realizację zamówienia.
e)
Oferent oświadcza, iż pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w okresie realizacji usług, tj.
05/2019 – 12/2020;
f)
Oferent oświadcza, iż posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy.
8.

OCENA OFERTY (kryteria, wagi punktowe, sposób przyznania punktacji)

KRYTERIA OCENY OFERTY mają na celu wyłonienie Wykonawcy spełniającego wymagania
Zamawiającego do wykonania usługi w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość przy najbardziej
konkurencyjnej cenie.
Ze względu na możliwość składania ofert częściowych oraz specyfikę każdej z części ocena
będzie prowadzona odrębnie dla każdej z części.
CZĘŚĆ I: realizacja kursów od „a” do „d” (KURS PRAWA JAZDY KAT. C; KURS PRAWA JAZDY
KAT. C + E; KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ; KURS PODSTAWOWY
PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)) wskazanych w pkt. 4 OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania ofert szkoleniowych oraz ich oceny
Zamawiający przyjmie następujące kryteria:
a)
KRYTERIUM I - CENA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – 50% spośród 100 punktów, gdzie
„Cena” (C) – oznacza łączną cenę za przeszkolenie 45 osób w ramach kursów od „a” do „d” (KURS
PRAWA JAZDY KAT. C; KURS PRAWA JAZDY KAT. C + E; KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ
PRZYSPIESZONEJ; KURS PODSTAWOWY PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR))
wskazanych w pkt. 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Maksymalna liczba punktów – 50 (cena
powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami).

Sposób przyznania punktów:
najniższa cena przeszkolenia 45 osób
C = -------------------------------------------------------------cena przeszkolenie 45 osób oferty ocenianej

x 100 pkt x znaczenie kryterium 50%

b)
KRYTERIUM II – JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG SZKOLENIA KIEROWCÓW mierzone łączną liczbą osób dla Ośrodka Szkolenia Kierowców, które przystąpiły do
zewnętrznego egzaminu praktycznego w II połowie 2018 r. – 30% spośród 100 punktów, gdzie
„Liczba osób” (LO) – oznacza łączną liczbę osób, wykazaną w dokumencie Zestawienie zdawalności
OSK w WORD za II półrocze 2018 r., opublikowanym w dniu 26.02.2019 r. przez Wydział Komunikacji
Urzędu Miejskiego w Opolu, na podstawie danych uzyskanych z wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego (www.bip.um.opole.pl) – maksymalna ilość punktów – 30.
Sposób przyznania punktów:
l.os. w OSK które przystąpiły do egz.prakt. i teoret.

LO = ---------------------------------------------------------------------

x 100 pkt x znaczenie kryterium 30%

najwyższa l.os. w OSK które przystąpiły do egz.prakt. i teoret.

c)
KRYTERIUM III- JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG SZKOLENIA KIEROWCÓW mierzona
zdawalnością Ośrodka Szkolenia Kierowców dot. egzaminu praktycznego kat. C, w II połowie
2018 r. wyrażona wartością procentową – 10% spośród 100 punktów, gdzie „Zdawalność egz.
praktycznego kat. C” (ZPC) – oznacza wartość wykazaną w dokumencie Zestawienie zdawalności
OSK w WORD za II półrocze 2018 r., opublikowanym w dniu 26.02.2019 r. przez Wydział Komunikacji
Urzędu Miejskiego w Opolu, na podstawie danych uzyskanych z wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego (www.bip.um.opole.pl) – maksymalna ilość punktów –10.
Sposób przyznania punktów:
zdawalność OSK egzaminu praktycznego kat. C

ZPC = --------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 10%
najwyższa zdawalność OSK egzaminu praktycznego kat. C

d)
KRYTERIUM IV - JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG SZKOLENIA KIEROWCÓW,
mierzona zdawalnością Ośrodka Szkolenia Kierowców dot. egzaminu praktycznego kat. C+E,
w II połowie 2018 r. wyrażona wartością procentową – 10% spośród 100 punktów, gdzie
„Zdawalność egz. praktycznego kat. C+E” (ZPCE) – oznacza wartość wykazaną w dokumencie
Zestawienie zdawalności OSK w WORD za II półrocze 2018 r., opublikowanym w dniu 26.02.2019 r.
przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Opolu, na podstawie danych uzyskanych z
wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (www.bip.um.opole.pl) – maksymalna ilość punktów – 10.
Sposób przyznania punktów:
zdawalność OSK egzaminu praktycznego kat. C+E

ZPCE = --------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 10%
najwyższa zdawalność OSK egzaminu praktycznego kat. C+E

CZĘŚĆ II: realizacja kursu „e” (KURS ECO DRIVING DLA KIEROWCÓW SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH) wskazanego w pkt. 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania ofert szkoleniowych oraz ich oceny
Zamawiający przyjmie następujące kryteria:
a)
KRYTERIUM I - CENA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – 100% spośród 100 punktów, gdzie
„Cena” (C) – oznacza łączną cenę za przeszkolenie 45 osób w zakresie kursu „e” (KURS ECO
DRIVING DLA KIEROWCÓW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH) wskazanego w pkt. 4 OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – maksymalna ilość punktów – 100 (cena powinna być podana w
złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami).
Sposób przyznania punktów:
najniższa cena przeszkolenia 45 osób
C = -------------------------------------------------------------cena przeszkolenie 45 osób oferty ocenianej

x 100 pkt x znaczenie kryterium 100%

PODSTAWĄ OCENY OFERT BĘDZIE SUMA PUNKTÓW ZDOBYTA PRZEZ KAŻDEGO Z
OFERENTÓW W RAMACH KAŻDEJ Z CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ODRĘBNIE.
Podsumowanie:
a)
Ocena odbywać się będzie na podstawie informacji zawartych w przedstawionej Ofercie a
także w dokumencie Zestawienie zdawalności OSK w WORD za II półrocze 2018 r., opublikowanym w
dniu 26.02.2019 r. przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Opolu, na podstawie danych
uzyskanych z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (www.bip.um.opole.pl). W toku badania i
oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i
dokumentów. Zamawiający w każdej chwili może żądać od Wykonawcy potwierdzenia przedłożonych
przez niego informacji, np. poprzez przedstawienie dokumentów dotyczących doświadczenia
Wykonawcy.
b)
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
c)
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty
przedstawia taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z oferentami,
którzy złożyli identyczne oferty.
d)
Oferty złożone po czasie określonym w terminie złożenia nie będą rozpatrywane.
e)
Oferty niekompletne (brak któregokolwiek z wymaganych załączników) będą odrzucone z
uwagi na niespełnienie wymogów formalnych.
Zamawiający zastrzega, iż termin podpisania umowy z Wykonawcą jest uzależniony od podpisania
umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.
9.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
a)
Ze strony Zamawiającego do kontaktów wyznaczono p. Piotra Sibilskiego:
biuro@eurocapitaldotacje.pl, tel. 914221112,
b)
Oferty należy składać na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu ofertowym
(Załącznik nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami (Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5)
w zamkniętej, opieczętowanej kopercie,
c)
Termin składania ofert: do dnia 29.04.2019 r. do godz. 14.00, decyduje godzina wpływu
oferty, oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane,
d)
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – EURO CAPITAL DORADZTWO
GOSPODARCZE Sp. z o. o. Sp. k., ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin,

e)
Kopertę należy opisać następująco: „Oferta w ramach postępowania nr 01/RPOWO/7.2/2019”,
a także umieścić nazwę i adres Oferenta,
f)
Wszystkie pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail osoby
wyznaczonej do kontaktów w pkt. 9, podpunkt a,
g)
Zamawiający nie odsyła nadesłanych złożonych ofert,
h)
Oferty muszą być uzupełnione w języku polskim,
i)
Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego
ofertę / oświadczenia zgodnie z wymaganiami ustawowymi, złożenie oferty przez inną osobę jest
możliwe po przedłożeniu wraz z ofertą stosownego pełnomocnictwa,
j)
W przypadku przedkładania wraz z ofertą kserokopii innych dokumentów, należy je
poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
składającego ofertę,
k)
Wszystkie podmioty, które złożą ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, zostaną
pisemnie poinformowani o wynikach postępowania, w ciągu 14 dni roboczych od terminu zakończenia
naboru ofert (list polecony lub e-mail z potwierdzeniem otrzymania),
l)
Jakiekolwiek odstępstwo od wymogów złożenia oferty opisanych w niniejszym punkcie będzie
równoznaczne z odrzuceniem oferty z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych,
m)
Wykonawca jest związany ofertą przez okres, min. 30 dni od daty wpływu oferty do
Zamawiającego.
10.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie:
a)
możliwość zawieszenia lub całkowitego zamknięcia postępowania w przypadku wykrycia wad
w zapytaniu w celu ich usunięcia;
b)
możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub unieważnienia
postępowania bez podawania przyczyn (wówczas Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
względem Zamawiającego w przypadku zastosowania któregokolwiek z powyższych). W tym zakresie
Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
Wszelkie zmiany dotyczące treści zapytania cenowego Zamawiający upubliczni na stronie
internetowej, na której umieszczono zapytanie, dodatkowo w przypadku istotnych zmian, termin
składania ofert może ulec wydłużeniu lub może zostać rozpisane nowe zapytanie.
11.
OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE
Zamawiający informuje, iż̇ w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące
możliwość́ dokonywania istotnych zmian postanowień́ umowy w zakresie:
b)
Terminu realizacji umowy;
c)
Harmonogramu realizacji umowy;
d)
Ostatecznej liczby Uczestników/czek Projektu w ramach umowy;
12.
OKRES REALIZACJI USŁUGI: 05/2019 – 12/2020, Zamawiający zastrzega, że termin
realizacji zamówienia może ulec zmianie, w szczególności może zostać przedłużony, na co
Wykonawca wyraża zgodę przystępując do postępowania.
13.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: województwo opolskie

14.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:
- CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
- CPV: 80411000-8 – Usługi szkół jazdy
- CPV: 80411100-9 – Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy.
15.

KONTAKT

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
NIP: 9552386019
Tel.: 914221112
e-mail: biuro@eurocapitaldotacje.pl
www.eurocapitaldotacje.pl
16.
ZAŁĄCZNIKI
1.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
4.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonania czynności określonych
w zapytaniu
5.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności wyłączających z udziału w
zapytaniu.

ZAŁĄCZNIK NR 1
…………….…………………
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
/Nazwa Oferenta, adres, numer telefonu, e-mail, NIP/
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/RPOWO/7.2/2019 z dnia 17.04.2019 r., dotyczące wyboru
Wykonawcy przeprowadzenia usługi szkoleniowej w ramach projektu „TIRem do pracy – aktywizacja
zawodowa w sektorze transportu osób bez zatrudnienia” prowadzonym przez EURO CAPITAL
Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k. oświadczamy, że:
CZĘŚĆ I: realizacja kursów od „a” do „d” (KURS PRAWA JAZDY KAT. C; KURS PRAWA JAZDY
KAT. C + E; KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ; KURS PODSTAWOWY
PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)) wskazanych w pkt. 4 OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
1.

Oferujemy przedmiot zamówienia za następującą cenę:
PRZEDMIOT USŁUGI

LP.

ILOŚĆ

1.

KURS PRAWA JAZDY KAT. C

45 osób

2.

KURS PRAWA JAZDY KAT. C + E

45 osób

3.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ

45 osób

4.

KURS ADR

45 osób

CENA
JEDNOSTKOWA
BRUTTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

RAZEM
Łączna wartość brutto słownie:
………………………………………………………………………..…………………………………….………
………………………………………………………………………..…………………………………….………
CZĘŚĆ II: realizacja kursu „e” (KURS ECO DRIVING DLA KIEROWCÓW SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH) wskazanego w pkt. 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Oferujemy przedmiot zamówienia za następującą cenę:
LP.
1.

PRZEDMIOT USŁUGI
KURS ECO DRIVING

ILOŚĆ

CENA
JEDNOSTKOWA
BRUTTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

45 osób
RAZEM

Łączna wartość brutto słownie:
………………………………………………………………………..…………………………………….………

Oświadczamy, iż:
a)
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
b)
pozostajemy do dyspozycji Zamawiającego w okresie realizacji usług, tj. 05/2019 – 12/2020,
c)
akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według
przedstawionego wzoru,
d)
przekazujemy dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy:





imię i nazwisko:
stanowisko:
numer telefonu:
e-mail:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

……………………..……………………………………
/Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy/
Załączniki do oferty:
1.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do wykonania czynności określonych w
zapytaniu,
3.
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o niezachodzeniu okoliczności wyłączających z udziału w zapytaniu,

ZAŁĄCZNIK NR 2 – wzór umowy

Umowa nr 01/RPOWO/7.2/2019
zawarta w dniu ……………………w Szczecinie pomiędzy:

EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o. Sp. k.
z siedzibą przy ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin, NIP: 9552386019
reprezentowaną przez: Piotra Sibilskiego – Prezesa Zarządu, zwanego dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………..
z siedzibą przy ul. ……………………………………….………, NIP: ……………………………….………..
reprezentowaną przez: ……………………………………… , zwaną/ego dalej Wykonawcą.

§1
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę szkoleniową dla
Uczestników/-czek Projektu „TIRem do pracy – aktywizacja zawodowa w sektorze transportu osób
bez zatrudnienia”:
a)
KURS PRAWA JAZDY KAT. C:

uczestnictwo 45 osób (5 grup, średnio po 9 osób),

łączna liczba godzin szkolenia: 51 godzin dla każdej osoby, w tym 20 godzin teoria – program
wynikający z przepisów kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
związanych z prowadzeniem pojazdów ciężarowych, 30 godzin praktyki na placu manewrowym oraz
w ruchu miejskim oraz 1 godzina egzaminu wewnętrznego,

całkowity koszt usługi obejmuje koszt kursu oraz koszt egzaminu wewnętrznego dla 45
Uczestników Projektu,

usługa szkoleniowa musi być przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn.
zm.), Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j.) oraz Ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j.).
b)
KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E:

uczestnictwo 45 osób (5 grup, średnio po 9 osób),

łączna liczba godzin szkolenia: 26 godzin dla każdej osoby, w tym 25 godzin zajęć
praktycznych oraz 1 godzina - egzamin wewnętrzny;

całkowity koszt usługi obejmuje koszt kursu oraz koszt egzaminu wewnętrznego dla 45
Uczestników Projektu,

usługa szkoleniowa musi być przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn.
zm.), Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j.) oraz Ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j.).

c)
KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ:

uczestnictwo 45 osób (5 grup, średnio po 9 osób),

łączna liczba godzin szkolenia: 140 godzin dla każdej osoby, w tym 130 godzin zajęć
teoretycznych (część podstawowa min. 97 godzin, część specjalistyczna – zajęcia teoretyczne
minimum 33 godziny) oraz 10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy indywidualnej w ruchu
drogowym oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych),

egzamin zewnętrzny państwowy – kończący kurs zgodny z przepisami w niniejszym zakresie,

całkowity koszt usługi obejmuje koszt kursu oraz koszt egzaminu państwowego dla 45
Uczestników Projektu,

usługa szkoleniowa musi być przeprowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz.U. 2013 poz. 1414 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
1 kwietnia 2010 w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz.
314 z 2010 r.), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108 poz. 908 z późn. zm.), która określa, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, techniczne
aspekty wykonywania transportu określonymi pojazdami oraz wymagania w stosunku do kierowców
oraz Dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu
rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady
91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG).
d)
KURS PODSTAWOWY PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR):

uczestnictwo 45 osób (5 grup, średnio po 9 osób),

łączna liczba godzin szkolenia: 24 godziny dla każdej osoby,

egzamin zewnętrzny państwowy – kończący kurs zgodny z przepisami w niniejszym zakresie,

całkowity koszt usługi obejmuje koszt kursu oraz koszt egzaminu państwowego dla 45 osób,

tematyka: kurs podstawowy, uprawniający kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych
wszystkich klas, za wyjątkiem: klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały promieniotwórcze)
oraz przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,

usługa szkoleniowa oraz egzamin muszą być przeprowadzone zgodnie z Ustawą o przewozie
drogowym materiałów niebezpiecznych - ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 ze zm.), Ustawą o
transporcie drogowym - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
125, poz. 874 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. „W
sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne” (Dz. U. z dnia
29 września 2005 r. Nr 187 poz. 1571 z zm.) oraz Umową ADR (umowa europejska dotycząca
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie
dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1481)).
e)
KURS ECO DRIVING DLA KIEROWCÓW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH:

uczestnictwo 45 osób (5 grup, średnio po 9 osób),

łączna liczba godzin szkolenia – 9 godzin dla każdej osoby (w tym 7 godzin teorii i 2 godziny
praktyki),

egzamin – kończący kurs dla 45 uczestników,

całkowity koszt usługi obejmuje koszt kursu oraz koszt egzaminu,

tematyka: m. in.: używanie tempomatu, ABS, ESP, innych systemów wspomagania pracy
kierowcy, planowanie trasy (teoria), przejazd kontrolny i instruktażowy (praktyka),
2.
Usługa jest wykonywana w ramach projektu „TIRem do pracy – aktywizacja zawodowa w
sektorze transportu osób bez zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Konkurencyjny rynek pracy,

Działanie 7.2: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, numer wniosku RPOP.07.02.0016-0062/18.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a)
zapewnienie realizacji programu szkoleniowego,
b)
miejsce realizacji szkolenia: cześć teoretyczna i część praktyczna – Województwo Opolskie,
zgodnie z wymaganiami określonymi w programie szkolenia kierowców,
c)
zapewnienia kadry wykwalifikowanych trenerów/instruktorów, posiadających kwalifikacje
umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa (m.
in. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.), Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz.U.2019.341) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990).
Wykonawca zapewni trenerów/instruktorów, którzy posiadają̨ kwalifikacje umożliwiające
przeprowadzenie danego kursu. Trener musi posiadać doświadczenie, umożliwiające
przeprowadzenie danego wsparcia przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej
dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata. Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji
Wykonawcy oraz jego kadry wykładowców pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej
oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia zajęć (w przypadku, gdy Zamawiający
poweźmie wątpliwości, co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej). W
przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego wskazania Zamawiającemu innych osób, spełniających wymagane kryteria. Do nowo
wskazanych osób stosuje się̨ tryb weryfikacji, o którym mowa powyżej,
d)
Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. Wykonawca
zapewni przez cały okres trwania zamówienia pełną dostępność minimum dwóch pojazdów
ciężarowych do przeprowadzenia kursów nauki jazdy kat. „C” oraz „C+E” wyposażonych zgodnie z
warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr
125 poz. 1371 z późń. zm.) w związku z § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia
2010 r. Dz.U z 2010 r. Nr 53, poz. 314 z późń. zm. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących
przewóz drogowy oraz pełną dostępność minimum dwóch instruktorów, którzy będą mogli szkolić
uczestników projektu (dotyczy CZĘŚCI I Zamówienia).
e)
Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. Wykonawca
zapewni przez cały okres trwania zamówienia czasową dostępność minimum jednego pojazdu
ciężarowego do przeprowadzenia kursu ECO DRIVING wyposażonego w oprogramowanie i system
pomiaru zużycia paliwa umożliwiające przeprowadzenie analizy sposobu jazdy uczestników projektu
(dotyczy CZĘŚCI II Zamówienia),
f)
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków lokalowych i technicznych do
przeprowadzenia szkolenia - Wykonawca dysponuje lokalem przeznaczonym do szkolenia kierowców
i spełniającymi warunki określone Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.
2001 Nr 125 poz. 1371 z późń. zm.) w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1
kwietnia 2010 r. Dz.U z 2010 r. Nr 53, poz. 314 z późń. zm. w sprawie szkolenia kierowców
wykonujących przewóz drogowy. Zamawiający wymaga, aby zajęcia odbywały się w pomieszczeniach
oraz na placu manewrowym wyposażonych w niezbędny sprzęt, akcesoria oraz inne środki konieczne
do realizacji programu, gwarantujące wysoki poziom szkolenia, właściwe warunki BHP, z dostępem do
estetycznego i funkcjonalnego zaplecza socjalnego, w tym WC zaopatrzonego w środki higieny.
Wymagania szczegółowe określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz Rozporządzeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wizytacji (zarówno przed jak i w trakcie trwania szkolenia) miejsc wskazanych przez Wykonawcę, w
których realizowane będzie szkolenie. Zajęcia odbywać się będą w warunkach dostępnych
architektonicznie dla osób niepełnosprawnych (w przypadku ich udziału), spełniających warunki BHP,
wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadających instalację grzewczą oraz odpowiednie
zaplecze sanitarne, odpowiadających potrzebom grupy docelowej, zwłaszcza w przypadku udziału

osób niepełnosprawnych, dostosowanych do przeprowadzenia szkoleń w grupach średnio 9
osobowych. Zajęcia będą się odbywały w godzinach ustalonych z Uczestnikami Projektu,
g)
zapewnienie materiałów szkoleniowych. Uczestnikowi szkolenia należy zapewnić i
przekazać na własność́ w formie papierowej i/lub elektronicznej materiały zgodne z zakresem
tematycznym szkolenia, obejmujący aktualne zagadnienia dotyczące pracy w charakterze kierowcy
oraz przygotowujący uczestnika do złożenia egzaminu państwowego, program oraz harmonogram
szkolenia (m. in. przykładowe testy egzaminacyjne). Materiały szkoleniowe przekazywane
nieodpłatnie uczestnikowi szkolenia muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia.
Materiały te muszą być przekazane uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru w dniu
rozpoczęcia szkolenia,
h)
zajęcia teoretyczne muszą być prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej, nie ma
możliwości realizacji szkoleń e-learningowych na odległość,
i)
dokumentowanie realizacji Zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania realizacji zamówienia z zastosowaniem:

wzorów dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego – wynikających z realizacji
projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj.: listy obecności
podczas kursów, protokoły odbioru materiałów szkoleniowych, ankiety oceniające szkolenie, wnioski o
zwroty kosztów dojazdów na szkolenia, oświadczenia i inne, o których Wykonawca zostanie
poinformowany przez Zamawiającego (oryginały dokumentów przekazywane będą Zleceniodawcy
na zakończenie na zakończenie kursu dla danej grupy),

wzorów dokumentów wynikających z przepisów właściwych dla kursów stanowiących
przedmiot zamówienia tj. kursów kategorii „C”, „C+E”, „KWALIFIKACJI PRZYSZPIESZONEJ”,
„ADR”, w którym zawierane będą następujące informacje: data, liczba godzin zajęć́ odbytych w danym
dniu szkolenia, tematyka zajęć, podpis wykładowcy/instruktora, lista obecności, zawierająca: imię,
nazwisko i podpisy uczestnika szkolenia oraz wykładowcy/instruktora, karty zajęć praktycznych,
zawierające: imię, nazwisko i podpisy uczestnika szkolenia oraz wykładowcy/instruktora,
protokoły/potwierdzenia z egzaminów wewnętrznych. (w dwóch egzemplarzach, z których jeden
przekazywany będzie Zleceniodawcy na zakończenie kursu dla danej grupy).
j)
Niezwłoczne przekazywanie informacji w formie telefonicznej lub e-mail o każdym Uczestniku
Projektu, który opuszcza zajęcia dydaktyczne lub posiada innego rodzaju zaległości (monitorowanie
obecności minimum co tydzień – przesyłanie informacji do Wykonawcy obrazującej frekwencję
podczas zajęć szkoleniowych),
k)
dostarczenia do siedziby Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia
danego kursu dla poszczególnej grupy, pełnej dokumentacji szkoleniowej potwierdzającej jego
przeprowadzenie (wymienionej w punkcie 6, podpunkt h) wraz z protokołem wykonania usługi,
l)
dbanie o aktywne uczestnictwo w szkoleniach wszystkich Uczestników Projektu (wymagana
100% frekwencja Uczestników/czek Projektu na zajęciach),
m)
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestników/czek szkoleń
oraz wszelkich informacji na podstawie których, w sposób choćby pośredni, możliwe jest określenie
tożsamości tych osób - zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) oraz
umożliwienie dokonania kontroli przez Instytucję Zarządzającą dla RPO WO 2014-2020, Instytucję
Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty,
n)
inne obowiązki:

oznakowanie sal, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z zasadami wskazanymi przez
Zamawiającego (m. in. umieszczenie plakatu projektu w widocznym miejscu),

oznakowanie materiałów szkoleniowych, zgodnie z zasadami wskazanymi przez
Zamawiającego,

rozprowadzenie wśród Uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego,


forma prowadzenia zajęć oraz materiały zapewnią, że w ramach usługi podejmowane będą
działania na rzecz wyrównywania szans i niwelowania barier m. in.: wykorzystanie materiałów
napisanych językiem wrażliwym na płeć, sporządzonych w formie dostępnej dla osób
niepełnosprawnych.
§2
1.
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
……………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………… 00/100 zł
brutto) obliczone według następującej kalkulacji (zgodnie z §1 pkt. 1):
a)
KURS PRAWA JAZDY KAT. C (45 osób * … zł/osoba, łącznie … zł brutto),
b)
KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E (45 osób * … zł/osoba, łącznie … zł brutto),
c)
KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ WRAZ Z EGZAMINEM
PAŃSTWOWYM (45 osób * … zł/osoba, łącznie … zł brutto),
d)
KURS PODSTAWOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) (45 osób *
… zł/osoba, łącznie … zł brutto),
e)
KURS ECO DRIVING DLA KIEROWCÓW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (45 osób * …
zł/osoba, łącznie … zł brutto),
2.
Płatności dokonywane będą wraz z postępem realizacji projektu z tytułu każdej zakończonej
edycji kursu. Zamawiający dopuszcza wypłacenie Wykonawcy zaliczki w wysokości 50%
wartości usługi dla pojedynczej edycji kursu. Rozliczenie pozostałych 50% wartości wykonanej
usługi będzie następowało po zakończeniu danej edycji kursu.
3.
Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1,
będą złożone łącznie:
a.
protokół odbioru usługi (potwierdzający prawidłowe wykonanie zadań) przez Wykonawcę,
wskazujący liczbę przeszkolonych osób (według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego);
b.
kompletna dokumentacja realizacji szkoleń – zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy, w
szczególności wskazanymi w § , ust. 3, pkt. h;
c.
faktura wystawiona przez Wykonawcę.
4.
Płatności dokonywane będą przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni
od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
5.
Zamawiający dokona płatności w terminie wskazanym w pkt. 4 niniejszego paragrafu pod
warunkiem dostępności środków na koncie projektowym tj. przekazania transzy dofinansowania
Zamawiającemu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
6.
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
7.
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§3
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej umowie, które dotyczą
możliwości zmiany:
a)
Terminu realizacji umowy;
b)
Harmonogramu realizacji umowy;
c)
Ostatecznej liczby Uczestników/czek Projektu w ramach umowy;
§4
1.
W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 PLN za każdy
stwierdzony przypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Za niewłaściwe
wykonanie umowy rozumie się w szczególności niezgodne z postanowieniami § 1 umowy świadczenie
usług objętych umową.

2.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2
pkt. 1.
3.
Niezależnie od zapłaty kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania za powstałą szkodę w wysokości przekraczającej karę umowną.
4.
Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę.
§5
1.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2.
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej
nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego.
§6
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku jej
niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę.
2.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu
dochodził odszkodowania.
4.
W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w pkt. 1,2,3 niniejszego paragrafu
Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia.
5.
Umowa wygasa w przypadku:
a)
śmierci Wykonawcy,
b)
utraty przez Wykonawcę zdolności do czynności cywilnoprawnych,
c)
skazania Wykonawcy prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu, dokumentom, mieniu, skarbowe.
§7
6.
Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany z Zamawiającym powiązania osobowego lub
kapitałowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
7.
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
8.
Wykonawca oświadcza, iż:
a)
Wobec Wykonawcy nie wszczęto postępowanie upadłościowego lub/ i ogłoszono jego
upadłość / likwidację,

b)
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
c)
nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,
d)
nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
e)
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację
zamówienia.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca

……………………………………

…………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 3
……..……….…………………
(miejscowość i data)
………………………………….……....
(Dane adresowe / Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU POWIĄZAŃ I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DOTYCZY POSTĘPOWANIA NR 01/RPOWO/7.2/2019
na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu
„TIRem do pracy – aktywizacja zawodowa w sektorze transportu osób bez zatrudnienia”

Oświadczam, że osoba/ podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w
ramach niniejszego postępowania nie jest z Zamawiającym powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………..…………………………..……………………………
/Pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 4

…….………….…………………
(miejscowość i data)

………………………………....
(Dane adresowe / Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONYCH W ZAPYTANIU

DOTYCZY POSTĘPOWANIA NR 01/RPOWO/7.2/2019
na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu
„TIRem do pracy – aktywizacja zawodowa w sektorze transportu osób bez zatrudnienia”

Oświadczam, iż w związku z ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia:
a.
jestem uprawniony do wykonywania działalności i czynności w zakresie, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b.
posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c.
zapewnię przez cały okres trwania zamówienia pełną dostępność minimum dwóch pojazdów
ciężarowych do przeprowadzenia kursów nauki jazdy kat. „C” oraz „C+E” wyposażonych zgodnie z
warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr
125 poz. 1371 z późń. zm.) w związku z § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia
2010 r. Dz.U z 2010 r. Nr 53, poz. 314 z późń. zm. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących
przewóz drogowy oraz pełną dostępność minimum dwóch instruktorów, którzy będą mogli szkolić
uczestników projektu (dotyczy CZĘŚCI I Zamówienia);
d.
zapewnię przez cały okres trwania zamówienia czasową dostępność minimum jednego
pojazdu ciężarowego do przeprowadzenia kursu ECO DRIVING wyposażonego w oprogramowanie i
system pomiaru zużycia paliwa umożliwiające przeprowadzenie analizy sposobu jazdy uczestników
projektu (dotyczy CZĘŚCI II Zamówienia)
e.
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu warunków
udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego;
f.
posiadam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd
Pracy.

……………………..…………………………..……………………………
/Pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 5

…….………….…………………
(miejscowość i data)

…………………………………....
(Dane adresowe / Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE OFERENTA O NIEZACHODZENIU OKOLICZNOŚCI
WYŁĄCZAJĄCYCH GO Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOTYCZY POSTĘPOWANIA NR 01/RPOWO/7.2/2019
na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu
„TIRem do pracy – aktywizacja zawodowa w sektorze transportu osób bez zatrudnienia”

Składając niniejszą ofertę oświadczam/y, iż
Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie ogłoszono jego
upadłości / likwidacji,
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne (w przypadku wyboru oferty przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego / Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego),
Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą
realizację zamówienia.

……………………..…………………………..……………………………
/Pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy/

