
 

 

 

 

 

 

Tłuszcz, 2015-03-24 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KURS PRAWA JAZDY Kat. B 

W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ!” 

REALIZOWANEGO PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TŁUSZCZU, 

WARSZAWSKA 10, 05-240 TŁUSZCZ 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 

NIP 762-171-86-19 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla  

25 osób - uczestników w/w projektu, w tym osób niepełnosprawnych 

2. Wykonawca zabezpiecza w koszcie usługi: koszt kursu, materiałów szkoleniowych, 

koszt pierwszego egzaminu, ubezpieczenia kursantów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków na czas trwania kursu oraz jeden posiłek dziennie dla każdego  

z uczestników kursu (zupa + drugie danie) 

3. Przewidywany termin realizacji kursu: kwiecień-maj 2015 roku. Rozpoczęcie kursu 

nastąpi 3 dni robocze od daty podpisania umowy.  

4. Miejsce prowadzenia kursu – Tłuszcz. Oferent powinien posiadać lokal do 

przeprowadzenia części teoretycznej, plac manewrowy na terenie Tłuszcza oraz 

własne samochody do praktycznej nauki jazdy.  

 

III. SKŁADANIE OFERT:  

Oferta powinna zawierać: 

1. aktualny odpis z krajowego Rejestru lub Ewidencji Działalności Gospodarczej 

2. wpis do właściwego Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia 

Kierowców 

3. wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził 5 kursów nauki jazdy 

dla osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo dla instytucji pomocy  

i integracji społecznej. Na potwierdzenie w/w doświadczenia Wykonawca wraz 

 z ofertą złoży referencje.  

4. program kursu kat. B z uwzględnieniem przewidywanej przepisami prawa ilości zajęć 

teoretycznych i praktycznych; 



5. ofertę cenową jednostkową brutto szkolenia dla 1 uczestnika projektu – cena musi 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz być niezmienna do 

końca jego realizacji; 

6. wykonawca wykaże iż dysponuje przynajmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia 

     do prowadzenia przedmiotowego kursu. Wraz z propozycją cenową Wykonawca złoży 

     oświadczenie z imiennym wykazem osób oraz informacją nt. posiadanych uprawnień. 

7. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna być opatrzona 

      pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez 

      Oferenta, według zasad reprezentacji. 

 Termin składania ofert: 31.03.2015r. godz.9.00 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska 10 pok. 21 

 

Kryteria wyboru ofert: 100% najniższa cena  

Forma płatności: przelew 

 

 


