Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Łódź, 08.12.2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/KIEL/A2/2014
(dotyczy wynajmu samochodu ciężarowego do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym
w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku programowego C, C+E, C1, C1+E
dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

1.

Zamawiający

Auto Szkoła WOTA Sp. J.
ul. Nawrot 46
90-014 Łódź,
NIP 727-10-45-136, REGON 470379202, KRS 0000361528
Auto Szkoła Wota sp. j. realizuje projekt „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży
transportowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.

Przedmiot zamówienia

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
60181000-0 Wynajem samochodów ciężarowych
Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu ciężarowego do przeprowadzenia zajęć
praktycznych w części specjalistycznej (z wyłączeniem zajęć praktycznych w warunkach
specjalnych) dla 4 grup po 15 uczestników szkolenia, w sumie 60 osób w ramach kursu
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej bloku programowego C,C+E,C1,C1+E w okresie
grudzień 2014 – czerwiec 2015 w ramach projektu „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z
branży transportowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

3.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Ilość godzin jazdy w ramach zajęć praktycznych przewidziana dla jednego uczestnika – 8
godzin.
Suma godzin wynajmu dla jednej grupy szkoleniowej – 120 godzin.
Suma godzin wynajmu w ramach całości zamówienia – 480 godzin.
Pojazd musi odpowiadać warunkom technicznym określonym w §4.1 ust.1 i 2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców
wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53 poz. 314).
Podstawy prawne
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie
szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.
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4.

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu:

Oferent musi posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem.
Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przepisami Prawa o ruchu drogowym.
Pojazd musi odpowiadać warunkom technicznym określonym w §4.1 ust.1 i 2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców
wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53 poz. 314).
5.

Zasady składania oferty:

Kompletna oferta musi zawierać:
- formularz oferty zawierający adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu i/lub adres
mailowy, numer NIP, opatrzony pieczątką firmową, sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Oferenta z Zamawiającym wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Dodatkowe kryteria składania ofert:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem;
Forma złożenia oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem podając jednostkową cenę brutto za 1
godzinę wynajmu samochodu ciężarowego na potrzeby zajęć praktycznych.
Ofertę można:
1. przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego przez osobę upoważnioną
do

reprezentowania

oferenta

na

adres

mailowy

biuro@wota.com.pl

lub

kielce@wota.com.pl; lub
2. przesłać pocztą na adres siedziby zamawiającego Auto Szkoła WOTA sp. j, ul. Nawrot
46, 90-014 Łódź lub do biura projektu Auto Szkoła WOTA sp. j ul. Warszawska 30/6,
25-312 Kielce (każdorazowo z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – pojazd KWP C /
KADRY”) – decyduje data wpływu oferty, lub
3. przesłać faksem pod nr 42 674 27 27, lub
4. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego Auto Szkoła WOTA sp. j, ul. Nawrot 46,
90-014 Łódź lub w biurze projektu przy ul. Warszawskiej 30/6, 25-312 Kielce.

6. Termin złożenia oraz oceny oferty:
- ofertę złożyć należy do dnia 23.12.2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do
siedziby lub biura Zamawiającego).
- ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.12.2014 r. o godz. 16:00
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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7.

Proces oceny oferty:


ocenie podlegać będą tylko kompletne formularze ofertowe, opracowane na załączniku
nr 1 i złożone w terminie;



oferty będą oceniane według kryterium:
Kryterium oceny ofert – cena 100%






za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną za jedną godzinę
wynajmu samochodu ciężarowego;
ocena zostanie dokonana przez Komisję, w skład w której wchodzić będą 2
przedstawiciele realizatora Projektu;
ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku Wykonawców w przypadku
złożenie identycznych ofert cenowych;

8.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Kierownik projektu – Anna Wota pod nr tel. +48 514 117
515 lub adresem e-mail: kielce@wota.com.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym
czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji.
Zamawiający informuje, że w przypadku nieotrzymania minimum dwóch ważnych ofert we
wskazanym terminie, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego dostawcy, który spełnia
wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentem, który zaproponował
najkorzystniejszą ofertę, w celu przeprowadzenia ostatecznych negocjacji (np. obniżenie ceny
zaoferowanej

przez

oferenta

z

powodu

przekroczenia

kwoty

w

budżecie

projektu,

doprecyzowanie terminów, itp. sytuacji).
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
Dostawców wysyłając informację o wyniku postępowania.
W przypadku rezygnacji wybranego oferenta z realizacji usługi, Zamawiający ma prawo
zaprosić do współpracy oferenta, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę.
Łódź, dn. 08.12.2014 r.
Anna Wota
Kierownik projektu „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej”
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

..................................................................................
(Pieczęć Oferenta)
..................................................................................
(Telefon kontaktowy i/lub adres mailowy)

FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu samochodu ciężarowego do
przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej
Przyspieszonej dla bloku programowego C, C+E, C1, C1+E dla Auto Szkoły WOTA sp. j. w okresie
grudzień 2014 – czerwiec 2015 oferuję wykonanie zamówienia za:

Cena brutto za 1 godzinę wynajmu
pojazdu

Lp.

Rodzaj

1.

wynajmu samochodu ciężarowego do przeprowadzenia
zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu
Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku
programowego C, C+E, C1, C1+E

Marka pojazdu/-ów …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

..................................................................................
(Pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Akceptuję / -my termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.

2.

Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam / -amy, że:
a) Posiadam / -y tytuł prawny do dysponowania pojazdem / -ami;
b) Pojazd /-y spełniają wymagania techniczne określone przepisami Prawa o ruchu drogowym;
c) Pojazd /-y odpowiada / -ją warunkom technicznym określonym w §4.1 ust.1 i 2
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie
szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53 poz. 314)
d) Znajduję / -emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

3.

Oświadczam / -y, że zapoznałem / -liśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję
/-emy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.

4.

Oświadczam / -y, że uważam / -y się związany / -i ofertą przez okres 15 dni od ostatecznego
terminu otwarcia ofert.

………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
..................................................................................
(Imię i nazwisko wykonawcy)

..................................................................................
(Telefon kontaktowy i/lub adres mailowy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
DOSTAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM
Przystępując do Zapytania ofertowego oświadczam o brak powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym: Auto Szkoła WOTA sp.j. , ul. Nawrot 46, 90-014 Łódź, NIP 727-10-45-136
Przez

powiązania

kapitałowe

lub

osobowe*

rozumie

się

wzajemne

powiązania

pomiędzy

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu

funkcji

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

* zgodnie z opisem zamieszczonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL obowiązujących od
dnia 02.04.2014 r.

