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Gminny Otirodek Pomocy Spolecznej w Je owie w zwit}zku z realizacjq projektu „Da. j sobie szans4"
%spollinansowanego przez Unic I?uropejska ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego sklada zapytanie
olertoyVe na przeprowadzenic kursu prawa jazdy kat. 13.
Jezow, dnia 07 sierpnia 2013 roku
ZAI'l"TANI I'; OFI R1 OWE
Szanowni Panst vo,
W zwiazku z obowiazujacymi zasadami rcalizacji zam6wien wylaczonych z. obowiazku stosowania ustawy
,,Prawo zam6wieii publicznych" na podstawie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zantowien
publicz.nvch (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z p6zn. zmianami) Gminny Osrodek Pomocy Spoleczncj w
Jei.owie w zwiizl:u Z rcalizacji projektu „Daj sobie szansc" wsp6lliinansowanego ze srodk6w Unii Europejskiej
wramach 1:uropejskiego Funduszu Spoleczne,eo sklada zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa
jazdy kit. B zgodnic z ponizsza specv 0kacjal.
I. Przedmiot zanl6wienla:

Kurs prawa jazdy kat. B dla 4os6b. uczesutikow projektu syslemowego .Daj sobie szansc"
2. 1crmin rcalizacji zamowienia: wrzesieu - listopad 2013r.
3. Kryteria oceny olert:

Cena jest jcdynym kryterium oceny oicrty.
4. Inne istotne warunki i.amowienia:
4.1. oplacenic bada6 Iekarskich w celu wydania zaswiadczen niczbednych do rozpoczgcia kursu,
4.2. ubezpieczenie NNW uc1.estnik6w- kursu,
4.3. ilosc ^_,odz.in tcoretycznych i praktycznych zgodna z obowi9zujacymi przepisamj prawa,
4A. sprawdzenie Lill) iejetnosci kursant6w w czcsci teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do
cuzaminow panstwowych (egzamin wewnettzny),

4.5. oplacenic jednego podejscia do egzaminu panstwowego dla kazdego uczestnika,
4.6. kurs nnrsi sic zakoniczyc egzaminem panstwowym nie p(Vnicj niz do 30 Iistopada 20 13 roku,
4.7. Wykonawca zobowiazany bcdzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu:
a) karta przeprowadzonych zajec zawieraj9ca Iistc obccnosci, wymiar godzin i tematy zajcc
edukacyjnych,

b) protok6l zegzantjnu wewiietrznego,
c) przekazania kserokopii w.w dokumentacji, potwierdz.onej za zgodnose z oryginalem wraz z ftktura
w terminie 7 dni od daty zakoriczenia szkolenia,
1.8. W'vkonawvca zobowiazany jest do przechowyw-vania dokument6w szkolenia do dnia 3 I.12.2022 r.,
4.9.ostatecz.na ilosc osob skicrowanych na szkolenie zostanic okreslona przed podpisaniem umowy, nie
zmicni sic jednak w,iccep ni> o I osobc.

3. Sposob przygotowania oicrty:
• Olcrtc nalczy sporzidzic na zalaczonym druku ,-OFLRTA" (zal. nr 1),
Otcrta powinna zawjerac:
• cent brutto za uczestnictwo w szkolenia I osoby, z wyszczcgolnionynti sktadnikami ceny.
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• alaualne zaswiadezcnie potwierdzajace wpis przedsiebiorcy do rejestru przedsicbiorcOw
prowadzacsch osrodki szkolenia kierowcbw prowadzonego ptzez staroste wlasciwego ze
v^zgledu na micjsce prowadzenia dzialalnosci ob1etej wpisetn

• otert4 sporzactzic nalczy vti Jezyku polskim, w tormie pisenuleJ, na komputerze. Ofcrta winna
byc podpisana przez osobe upowazniona. W przypadku gdy Wykonawce reprezentuje
petnomocnik, do oferty Inusi bye zalaczone podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy - pelnomocnictwo okreslajace jego zakres. W przypadku
skladania oferty w siedzibic zamawiajacego lub poczta na kopercie nalczy umiescic napis
„Olbrta vb odpowiedti na zapytanie olertowe dotyczace kursu prawa jazd' kat_ 13"
6. Oferte mozna zlozyc osobiscie ww siedzibic Zaniawiajaceeo. poc/t0 elektronic/na na adres
-opsjezow^ 1(r ^.pl -lob poczta tradycyjna do dnia 22 sierpnia 2013 roku.
7. Zamawiajacy powiadomi o wyniku postePowania /anlieszezajac stosowne ogloszenie na stronie 131P
Zamaw iajacego, zas Oferent ktorego oferta zostanie wybrana zostanic niczwlocznie powiadomiony
przez Zamawtajaceeo.
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