Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.tltulowice.pl oraz www.zstulowice.skycms.pl

Tułowice: Przeprowadzenie kursu umożliwiającego zdobycie uprawnień kierowania pojazdami
kategorii B dla beneficjentów projektu pn.: Przyszłość należy do specjalistów - edycja II,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Numer ogłoszenia: 48152 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Tułowicach , ul. Zamkowa 15, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 77
4277036, 4277040, faks 77 4277037.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.tltulowice.pl oraz www.zstulowice.skycms.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Edukacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursu umożliwiającego zdobycie
uprawnień kierowania pojazdami kategorii B dla beneficjentów projektu pn.: Przyszłość należy do
specjalistów - edycja II, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa
w zakresie przeprowadzenia kursu mającego na celu zdobycie uprawnień kierowania pojazdami kategorii B
dla 7 uczniów Publicznego Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach, uczestników projektu pn.:
Przyszłość należy do specjalistów - edycja II. Celem kursu jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i
praktycznej, pozwalającej na przystąpienie do egzaminu dającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów
kat. B. Program zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie merytorycznym i czasowym a także zakres
posiadanych uprawnień przez osoby prowadzące kurs ma być zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez
kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów z dnia 27 października 2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 217
poz. 1834 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom kursu w cenie oferty: 1.
ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie
cały okres trwania kursu. Wykonawca dokona ubezpieczenia kursantów na podstawie imiennej listy
sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć, 2. jednokrotnego opłacenia uczestnikom szkolenia egzaminu
państwowego (teoretycznego i praktycznego) bezpośrednio po zakończeniu kursu dającego uprawnienia
kierowania pojazdami kat. B. Zleceniodawca zapewnia: 1. pokrycie kosztów badań lekarskich, 2. materiały
dydaktyczne (książki) niezbędne do przeprowadzenia szkolenia dającego uprawnienia kierowania pojazdami
kategorii B. Beneficjentami kursu dającego uprawnienia kierowania pojazdami kategorii B będą uczniowie
Zespołu Szkół w Tułowicach. Zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne mogą się odbywać od poniedziałku
do czwartku w godzinach pozalekcyjnych. Ponadto w harmonogramie można zaplanować zajęcia w dwa
piątki od godz. 13.30 i w dwie soboty od godz. 8.00 dla każdego uczestnika kursu. Miejsce realizacji zajęć
teoretycznych - sale lekcyjne Zespołu Szkół w Tułowicach. Miejsce realizacji zajęć praktycznych musi
znajdować się w powiecie opolskim, przy czym początek i koniec zajęć musi mieć miejsce w Tułowicach.
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu dostęp do materiałów dydaktycznych
przekazanych przez zamawiającego oraz samochodów szkoleniowych w ilości pozwalającej na sprawne
przeprowadzenie kursu wg ustalonego przez wykonawcę, a zatwierdzonego przez zamawiającego
harmonogramu kursu. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o finansowaniu
realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji kursowej informacji o
udziale Unii Europejskiej, a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które dostępne są na stronie
internetowej www.pokl.opole.pl. Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania instytucji szkoleniowej w
internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i do
aktualizowania w wyżej wymienionej bazie informacji o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w
ramach Projektu pn. Przyszłość należy do specjalistów - edycja II nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wykonawca
zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji: a) list obecności uczestników kursu
teoretycznego; b) list obecności uczestników kursu praktycznego; c) innej dokumentacji niezbędnej do
prawidłowej realizacji kursu. 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. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5
dni od dnia zakończenia kursu, następujących dokumentów: a) zaświadczenia o ukończeniu przez
uczestników kursu wewnętrznego egzaminu w zakresie teoretycznym; b) potwierdzonej za zgodność z
oryginałem kserokopii zaświadczenia o wyjeżdżeniu przez każdego uczestnika kursu wymaganej liczby godzin;
c) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu.
Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację
przedmiotowego kursu do dnia 31 grudnia 2020r. Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawo wglądu we
wszystkie dokumenty rzeczowo-finansowe związane z realizacją umowy na wykonanie zamówienia pn:
Przeprowadzenie kursu umożliwiającego zdobycie uprawnień kierowania pojazdami kategorii B dla
beneficjentów projektu pn.: Przyszłość należy do specjalistów - edycja II, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, przez cały okres ich przechowywania..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.05.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Jeżeli
wykonawcą będzie konsorcjum - powyższy dokument składają wszyscy wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego szkolenia umożliwiającego zdobycie uprawnień
kierowania pojazdami kategorii B, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dla co najmniej 3 osób, o
wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca
wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie,
wg załącznika nr 5 do SIWZ

o

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 3 do SIWZ

o

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

o

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•

•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•

koncesję, zezwolenie lub licencję

•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie

•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
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także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.
•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków o których mowa w
pkt. III 1-4 SIWZ i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy PZP - załącznik nr 2 3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
kierowców. Jeżeli wykonawcą będzie konsorcjum - powyższy dokument składają wszyscy wykonawcy. 4.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w
tym do podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przetargowych, jeżeli osoba dokonująca tych
czynności nie jest wykazana w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym). 5. Wykaz osób uczestniczących w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, wg załącznika nr 3 do SIWZ. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji
wykonawcy niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia, jeżeli w formularzu o podwykonawcach,
wykonawca wykaże ich udział w realizacji zamówienia. 7. Formularz o podwykonawcach - załącznik nr 4.
Jeżeli wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, nie jest zobowiązany jest
do złożenia niniejszego formularza. 8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego szkolenia umożliwiającego
zdobycie uprawnień kierowania pojazdami kategorii B, dla co najmniej 3 osób, o wartości zbliżonej do
przedmiotu zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia
dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie, wg załącznika nr 5 do SIWZ. 9.
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 10. Parafowany wzór umowy stanowiący
załącznik nr 6 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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1. W przypadku wybrania Państwa oferty Zamawiający zaproponuje podpisanie stosownej umowy wg
załącznik na 6 do SIWZ. Do treści umowy zostaną wprowadzone postanowienia dotyczące m.in.: przedmiotu
zamówienia, ceny, terminu realizacji przedmiotu zamówienia, terminu płatności faktur/ rachunków, inne
obowiązki leżące po obu stronach umowy. Wszystkie postanowienia umowy będą zgodne z wybraną ofertą.
2. Do umów w sprawach zamówień publicznych, w zakresie nie uregulowanym ustawą Prawo zamówień
publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian
postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą ograniczenia zakresu przedmiotu
zamówienia w szczególności w przypadku powstania okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu
nie leży w interesie publicznym, terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych
od zamawiającego lub wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umowy mogą także wynikać z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany wprowadzone zostaną po
wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej
konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tltulowice.pl oraz www.zstulowice.skycms.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Tułowicach ul.
Zamkowa 15 49-130 Tułowice SEKRETARIAT.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2012
godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół w Tułowicach ul. Zamkowa 15 49-130 Tułowice SEKRETARIAT.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projektu pn.: Przyszłość należy do specjalistów - edycja II jest współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.

__________________________________________________________________________________
Projekt „Przyszłość należy do specjalistów – edycja II”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
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