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Numer ogłoszenia: 67256 - 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku , ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 19-300 
Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 621 15 50, faks 0-87 621 15 50.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.elk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa szkolenia p.n: Szkolenie prawo jazdy kat. C + 
kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Przedmiotem  zamówienia  jest 
organizacja  i  przeprowadzenie  usługi  szkolenia  p.n:  Szkolenie  prawo  jazdy  kat.  C  +  kwalifikacja  wstępna 
przyspieszona dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E 1.  Szkolenie prawo jazdy kat.  C w oparciu o przepisy 
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  października  2005 r.  w  sprawie  szkolenia,  egzaminowania  i  
uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 
1834, z późn. zm. ), a także opłacenie egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz zapewnienie 
dowozu na egzamin na uzyskanie prawo jazdy kat. C 2. Szkolenie kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa 
jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E na podstawie art. 39, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w 
sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314). 3. Szkoleniem ma 
zostać objętych 20 osób uczestniczących  w projekcie pod nazwą /Nowa praca -  Nowa rola/  realizowanego w 
ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Działanie  8.1.2  -  Wsparcie  procesów  adaptacyjnych  i 
modernizacyjnych w regionie. Liczba osób wskazanych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia może ulec 
zmianie,  w  tej  sytuacji  wynagrodzenie  należne  wykonawcy  z  tytułu  realizacji  zadania  zostanie  obliczone  na 
podstawie liczby faktycznie przeszkolonych osób pomnożonych przez koszt szkolenia jednej osoby wskazanej w 
formularzu  ofertowym.  4.  Termin  i  warunki  realizacji  szkolenia  :  Rozpoczęcie  szkolenia:  -  nie  później  niż  od 
30.04.2012 r. Miejsce realizacji szkolenia: Ełk Ilość miejsc - do 20 osób. Zajęcia teoretyczne mają obywać się w 
pomieszczeniach  wentylowanych,  dostosowanych  do potrzeb  grup  uczestników pod względem wielkości  sali  i 
wyposażenia - sala wykładowa o powierzchni co najmniej 40 m2. Wykonawca zapewni warunki szkolenia zgodnie 
z przepisami BHP. Zajęcia szkoleniowe trwają w układzie poniedziałek - sobota, Liczba godzin dziennie nie może 
przekroczyć  8 godzin lekcyjnych lub 8 godzien zegarowych dziennie w przypadku zajęć praktycznych.  Zajęcia 
szkoleniowe odbywają się w godzinach od 8 do 16, w przypadkach uzasadnionych harmonogramem szkolenia 
zajęcia  mogą  trwać  do  godziny  19.  Do  realizacji  szkolenia  Wykonawca  zapewni  /zakupi/  uczestnikom  kursu 
odpowiednie materiały szkoleniowe do zajęć teoretycznych /tzn. podręczniki, zeszyty,  materiały piśmienne, itp./, 
które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
przerw  kawowych  podczas  zajęć  teoretycznych  dla  uczestników szkolenia  oraz  jeden  ciepły  posiłek  dziennie 
składający  się  z  zupy,  drugiego  dania  oraz  kompotu  dla  każdego  uczestnika  szkolenia  podczas  zajęć 
teoretycznych.  Liczba  godzin  szkoleniowych  dla  prawa  jazdy  kat.  C:  60  godzin  w  tym  :  30  godzin  zajęcia 
teoretyczne 30 godzin zajęcia praktyczne Liczba godzin szkoleniowych dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla 
prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E : - 140 godzin. Cena brutto za zrealizowanie szkolenia winna zostać obliczona 
na podstawie wszelkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia 5. Szkolenie 
powinno zakończyć się uzyskaniem następujących certyfikatów : a)Zaświadczenie ukończenia kursu wymagane do 
złożenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego b)Zaświadczenie o ukończeniu kursu : kwalifikacja wstępna 
przyspieszona do prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E c)Certyfikat z logo EFS o ukończeniu szkolenia /Kierowca  
zawodowy/.
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: 30.09.2012.



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 warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który uzyskał: wpis do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o -warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który przeszkolił w ciągu ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej  20 osób na kursie prawo jazdy kat.  C oraz co najmniej  20 osób na kursie kwalifikacja 
wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę,  który wykaże, że : posiada pomieszczenie do 

prowadzenia zajęć teoretycznych o powierzchni co najmniej 40 metrów kwadratowych oraz co najmniej 
3 samochody ciężarowe do przeprowadzenie zajęć praktycznych.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek  ten  będzie  spełniony  przez  Wykonawcę,  który  wskaże  do  wykonania  niniejszego 

zmówienia  co  najmniej  3  osoby  do  prowadzenia  zajęć  teoretycznych  z  których  każda  posiada  co 
najmniej roczny staż pracy w ostatnich trzech latach, licząc od dnia upływu terminu składania ofert jako 
nauczyciel, instruktor lub wykładowca oraz co najmniej 3 osoby , do prowadzenia zajęć praktycznych z 
których każda posiada co najmniej roczny staż pracy w ostatnich trzech latach, licząc od dnia upływu 
terminu składania ofert jako nauczyciel, instruktor lub wykładowca

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

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:

• 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 narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 
lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 
tymi zasobami 

• 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 

• oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

• 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 

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: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.pcpr.elk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ełku ul. Piłsudskiego 5 19 - 300 Ełk pok.1.
IV.4.4)  Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofert: 13.03.2012 
godzina 08:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. Piłsudskiego 5 19 - 300 Ełk pok.1.
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: Projekt /Nowa praca - Nowa rola/ jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Olsztynie.
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: nie

SIWZ kierowca zawodowy - pobierz

Załączniki do SIWZ - pobierz

http://www.pcpr.elk.pl/images/stories/wnioski/zapytaniaOfertowe/zalaczniki_kierowca.doc
http://www.pcpr.elk.pl/images/stories/wnioski/zapytaniaOfertowe/siwz_kierowca_zawodowy.doc
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