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Pieczęci zamawiającego  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII  „T”. 

 

 

 Na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej  w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę 

przeprowadzenia praktycznego kursu  prawo jazdy   kat. T według następującej specyfikacji:  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Zespół Szkól Zawodowych nr 1 

im. Komisji Edukacji Narodowej  

21-500 Biała Podlaska  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36   

 

II. Opis Przedmiotu Zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  organizacja i przeprowadzenie praktycznego szkolenia  

     „Kurs prawa jazdy kat. T dla 27 uczniów”. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość  

      zmiany liczby uczniów uczestniczących w kursie.  

a) przeprowadzenie 30 godzin (po 45 min) zajęci teoretycznych które odbywać się będą 

w budynku Zespołu szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej ul Piłsudskiego 36,     

b) przeprowadzenie 20 godzin (po 60 min.)  zajęć praktycznych na jednego uczestnika 

kursu, 

c) godziny zajęć praktycznych wykonawca uzgodni z uczestnikami kursu,  

d) nauka jazdy powinna odbywać się przy użyciu ciągnika z przyczepą takiej samej 

marki jak występujące na egzaminach państwowych w ilości i stanie technicznym 

zapewniającym sprawne przeprowadzenie zajęć  praktycznych ( nauki jazdy), 

e) prowadzenie w trakcie szkolenia praktycznego listy obecności uczestników z każdego 

dnia szkolenia oraz przedstawianie kopii tej listy    Zamawiającemu w terminie do 5 

dnia miesiąca w trakcie trwania szkolenia, oraz dokumentację przebiegu szkolenia 

stanowiącą ; 

- dokumentacja potwierdzająca wynik egzaminu wewnętrznego sprawdzającego 

wiedzę praktyczną, 

- rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia praktycznego oraz przekazanie kserokopii w/w dokumentacji 

potwierdzającej zgodności z oryginałem w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu  

           -  wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom kursu zajęcia praktyczne na terenie    

 miasta Biała Podlaska bądź w okolicy lecz nie dalej niż 20 km od Białej Podlaskiej.   



f) warunki organizacyjne, techniczne i sprzętowe prowadzenia zajęć praktycznych                             

zostaną ustalone z wychowawcą uczniów lub nauczycielem prowadzącym zająca 

teoretyczne, 

g) szkolenie powinno zakończyć się egzaminem potwierdzającym wiedzę praktyczną, 

h) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie, 

i) rozliczenie nastąpi po zakończeniu  kursu, dostarczeniu faktury oraz kopii 

dokumentów potwierdzających ukończenie kursu przez uczestników  

2.  Termin realizacji zamówienia: 

- od 25 września 2015 r. do 20 czerwca 2016 r. 

      3.   Kryterium wyboru stanowi najniższa cena. 

      4.  Cena jest jedynym z kryteriów oceny oferty. 

      5.   Inne istotne warunki zamówienia: brak. 

      6.   Sposób przygotowania oferty  

      a)   ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej,  

      b)   oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,  

      c)   oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za całość  przedmiotu zamówienia oraz     

cenę netto i brutto przypadającą na jednego uczestnika kursu, 

            6.   Miejsce i termin złożenia oferty: 

      a)   oferty należ składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 ul. Marszałka  

Józefa Piłsudskiego 36. 21-500 Biała Podlaska, pocztą na adres szkoły, faksem nr  

083 343 66 06 lub pocztą elektroniczną  sekretariat@zsz1.edu.pl       

      b)   ofertę złożyć należy do 22 sierpnia 2015 r. do godziny 12ºº. 

      c)   osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Robert Kozłowski 783 082 888  

 e-mail robert2208@gazeta.pl    
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