Ostrów Wielkopolski, dnia 08.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU
dotyczące przeprowadzenia kursu „Prawo jazdy kategorii B” w ramach projektu „Aktywny na rynku”

1. PROGRAM:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-30-095/15
TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywny na rynku”
2. ZAMAWIAJĄCY:
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5
63 – 400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 622 17 97 922
3. TRYB POSTĘPOWANIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest:
- zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- w trybie rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z wyłączeniem
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kategorii B” dla 24
uczestników projektu pt. „Aktywny na rynku”. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy
kat. B. Projekt przewiduje 2 grupy 12 – osobowe na szkolenie „Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy
kategorii B”.
Przedmiot zamówienia obejmuje organizację i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy, w tym:
 wynajem sali szkoleniowej oraz placu manewrowego;
 zapewnienie wykładowców/instruktorów;
 zapewnienie uczestnikom szkolenia wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych
dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu tj. podręczników, testów;
 egzamin wewnętrzny;
 wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu.
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Założenia organizacyjne:











przewidywany termin realizacji kursu: I kwartał 2018
zajęcia teoretyczne: 2 grupy * 30 godzin lekcyjnych – wykłady (forma grupowa) – 4 dni x 7,5 h miejsce realizacji zajęć teoretycznych – miasto Ostrów Wielkopolski
zajęcia praktyczne: 24 uczestników * 30 godzin zegarowych (forma indywidualna, zajęcia ustalane
przez Wykonawcę z uczestnikiem) - miejsce realizacji zajęć praktycznych: plac manewrowy
Wykonawcy (w odległości maksymalnie 10 km od Ostrowa Wielkopolskiego, która umożliwi
uczestnikowi swobodny dojazd na zajęcia) oraz jazda w ruchu drogowym
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób w zależności od przebiegu procesu realizacji
projektu
Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić kurs w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według
ustalonego harmonogramu
Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji kursu i dostarczenia jej
Zamawiającemu po zakończeniu kursu (dzienników zajęć, list obecności, list odbioru materiałów
szkoleniowych, zaświadczeń oraz dokumentu potwierdzającego odbiór zaświadczeń)
Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania sal szkoleniowych, list obecności oraz pozostałych
dokumentów związanych z realizacją kursu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego
Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia w ostatnim dniu kursu ankiety ewaluacyjnej
(według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego) oceniającej przeprowadzone zajęcia

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty/osoby, spełniające poniższe warunki:










Posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej.
Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu prawa jazdy. Zamawiający
wyznacza udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę
oświadczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Posiadające wystarczającą wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu objętego
usługą, uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Dysponujące potencjałem technicznym i zasobami, pozwalającymi na wykonanie zamówienia.
Znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Zamawiający wyznacza szczegółowe
wykazanie spełnienia niniejszego warunku przez Oferenta poprzez wypełnienie oświadczenia
zawartego w formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT:



Termin składania ofert: do dnia 15.01.2018 r.
Propozycję cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Oferta powinna
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zawierać cenę za realizację całego zamówienia w złotych polskich oraz cenę jednostkową (za 1
uczestnika projektu).
Kurs jest finansowany ze środków publicznych, dlatego zwolniony jest z podatku VAT.
Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Załącznik nr 1 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście, przesłać pocztą na adres
Zamawiającego, faksem na nr 62 736 10 27 lub drogą elektroniczną na adres:
aktywny@euro.ctiw.pl.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wymienić swoją ofertę.
Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:
Ewelina Górna – Małolepsza
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 10 27 e.malolepsza@euro.ctiw.pl
9. INFORMACJE DODATKOWE:





Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone przez Zamawiającego ma na celu zdobycie informacji na
temat poziomu cen na wykonanie przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty przez zaproszonego do
jej złożenia Wykonawcę nie jest jednoznaczne z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego i nie
stanowi automatycznie podstawy do ewentualnego zawarcia umowy.
Zamawiający dokonując niniejszego rozeznania rynku zastrzega sobie możliwość wystąpienia z
zaproszeniem do nieograniczonej liczby Wykonawców.
Brak informacji ze strony Zamawiającego po upływie terminu związania z ofertą Wykonawca winien
traktować jako brak akceptacji po stronie Zamawiającego dla warunków przedstawionych w jego
ofercie, a więc brak akceptacji złożonej oferty.

10. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.
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