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ROZEZNANIE RYNKU 11.03.00/24/036G/SPEC 

 

 

dotyczące przedstawienia oferty cenowej na realizację zajęć w warunkach specjalnych w zakresie kwalifikacji 

wstępnej przyspieszonej przewóz rzeczy/osób na  mobilnym symulatorze nauki jazdy lub płycie poślizgowej 

dla Uczestników/Uczestniczek projektu: „W mundurze - dopasuj swoje kwalifikacje zawodowe” WND-

RPSL.11.03.00-24-036G/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CYPCER STANISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Międzyrzecze Górne 165 

43-392 Międzyrzecze Górne 

NIP 6311022219 

Regon 272634828 

II.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: 

Wojciech Zinkolo – koordynator projektu 

tel.: 606 654 209;  

e-mail: wmundurze@interia.pl 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Rozeznanie rynku obejmuje wybór wykonawcy na realizację zajęć w warunkach specjalnych  

w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz rzeczy/osób na  mobilnym symulatorze nauki jazdy 

samochodem ciężarowym/autobusem lub w miejscu przeznaczonym do jazdy w warunkach specjalnych  
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(ODTJ)  dla uczestników projektu: „W mundurze - dopasuj swoje kwalifikacje zawodowe” WND-

RPSL.11.03.00-24-036G/16. 

 

Lp. Rodzaj zajęć j.m. 
Liczba 

osób 
Opis 

1 

Szkolenie w ODTJ  

(kompletna infrastruktura 

szkoleniowa na potrzeby 

szkolenia KWP przewóz osób / 

rzeczy) 

2 

godziny 
204 

Cena zawiera całość kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia. 

W tym: wynajem infrastruktury, wynajem samochodu ciężarowego / 

autobusu, paliwo oraz wynagrodzenie instruktora. 

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy musi być wyposażony w płytę 

poślizgową oraz tor szkoleniowy umożliwiający symulowanie 

nietypowych i niebezpiecznych sytuacji na drodze.  

Ilość uczestników zajęć: 204 osoby 

Zajęcia praktyczne obejmują 2 h praktyki dla każdej osoby.  

Suma godzin zajęć praktycznych 408 h (2h x 204 osoby) 

2 

Przeprowadzenie szkolenia na 

symulatorze mobilnym 

przystosowanym do 

przeprowadzenia zajęć 

praktycznych z  KWP przewóz  

osób /rzeczy 

1 

godzina 
204 

Cena zawiera całość kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia. 

Zajęcia prowadzone będą na 6-stopniowym (tj. o 6 stopniach swobody) 

symulatorze nauki jazdy samochodem ciężarowym / autobusem.  

Ilość uczestników zajęć: 204 osoby 

Zajęcia praktyczne obejmują 1 h praktyki dla każdej osoby.  

Suma godzin zajęć praktycznych na symulatorze mobilnym do 

przeprowadzenia w całym okresie trwania projektu: 204 h (1h x 204 

osoby). 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do grudnia 2018 r.  

– w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Dokładny termin realizacji poszczególnych szkoleń 

uzgadniany będzie po ustaleniu terminów dogodnych dla Uczestników biorących udział w projekcie. Ze 

względu na dużą intensywność szkoleń i spotkań realizowanych w ramach projektu Wykonawca może zostać 

powiadomiony o konieczności zorganizowania szkolenia do 7 dni przed terminem szkolenia. Zamawiający 

zastrzega sobie także możliwość odwołania wcześniej zaplanowanego szkolenia.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji zamówienia. 
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Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze województwa śląskiego lub poza województwem 

śląskim wówczas Wykonawca musi zapewnić Uczestnikom zwrot kosztów dojazdu oraz noclegu. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy bezwzględnie spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu:  

a. posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia kursu zgodnie z wymogami zawartymi  

w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151); 

b. posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania  

i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, 

poz.1834 z późn. Zmian.); 

c. posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 

(Dz.U. 2010, nr 53, poz. 314); 

d. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającym odpowiednie wykształcenie 

oraz kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz posiadającym min. 2 – letnie 

doświadczenie w danej dziedzinie; Do oferty należy załączyć CV osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia wraz z kserokopią posiadanych uprawnień; 

e. posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 

 

VI. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1. 

2. Ofertę można przesłać w formie pisemnej na adres Biura Projektu: Międzyrzecze Górne 165;                          

43-392 Międzyrzecze Górne  lub elektronicznej na adres wmundurze@interia.pl 

3. Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 06.10.2017 r. 

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

W postępowaniu przedmiotowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę 

cenę oferty. 
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Załącznik 1 do ROZEZNANIA RYNKU 11.03.00/24/036G/SPEC 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Rozeznanie rynku nr ROZEZNANIE RYNKU 11.03.00/24/036G/SPEC 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia zawartym w pkt III w następującej cenie: 

 

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa 

brutto  

(w tym VAT)  

za  przeszkolenie  

1 osoby 

Łączna ilość osób  

w ramach 

realizacji usługi 

Cena łączna za 

usługę brutto 

(a) (b) (a x b) 

 Szkolenie w ODTJ 

Szkolenie w ODTJ  

(kompletna infrastruktura szkoleniowa  

na potrzeby szkolenia KWP przewóz osób / 

rzeczy)   

- 2 godz./os. 

 204  

 Szkolenie na 

symulatorze 

mobilnym 

Przeprowadzenie szkolenia na symulatorze 

mobilnym przystosowanym  

do przeprowadzenia zajęć praktycznych  

z  KWP przewóz osób / rzeczy 

- 1 godz./os. 

 204  

 

Oświadczam, że spełniam wymagania o których mowa w pkt V niniejszego zamówienia. 

Znana jest mi treść zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.  
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UWAGI Oferenta (nieobligatoryjne): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pieczątka Oferenta     Dane Oferenta do kontaktu: 

 

Adres.................................................................................. 

Tel./fax............................................................................... 

e-mail:................................................................................ 

osoba wyznaczona do kontaktu: ....................................... 

 

 

 

 

……………….…………., dnia …………………………                     ………………………………………….………………………. 

(Podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


