
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. 

„PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B. DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 W POWIECIE RACIBORSKIM – ZSE W RACIBORZU, ETAP II” 

 

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat zamówienia niezbędne do sporządzenia i 

złożenia oferty. 

1. Zamawiający: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RACIBORZU 

Adres: ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz 

e-mail: sekretariat@ekonomikraciborz.pl 

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.ekonomikraciborz.pl 

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 

NABYWCA:  

Powiat Raciborski 

Plac Stefana Okrzei 4 

47-400 Racibórz 

NIP: 639 19 82 788 

ODBIORCA:  

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz 

reprezentowany przez Dyrektora  

 

 Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Ewa Rostek, e-mail: e.rostek@ekonomikraciborz.pl, tel. 32 415 48 90 

b) Anna Szarmach, e-mail: a.szarmach@ekonomikraciborz.pl, tel. 32 415 48 90 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

a) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. 

poz. 2019, z późn. zm.). 

b) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

c) Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie. 

d) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

e) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
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3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B  dla 52 uczestników 

projektu pn. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim 

– ZSE w Raciborzu, etap II”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla 

poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy najpóźniej do 31.12.2022 roku 

w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami terminach z tym, że zajęcia winny rozpocząć się nie 

później niż do 01.03.2021r.  

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,  

 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

2) Zadanie może być realizowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje  

z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie): 

 posiada uprawnienia do prowadzenia kursu nauki prawa jazdy  

 doświadczenie instruktora nauki prawa jazdy w pracy z młodzieżą – przynajmniej rok  

 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

 nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle  

seksualnym 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

1) Na ofertę składa się wypełniony formularz OFERTY – zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

2) Treść oferty  musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

4) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 



 
5) Oferta musi być podpisana przez wykonawcę – osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

Jeżeli osoba podpisująca  ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej 

treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi być 

dołączone do oferty w oryginale. 

6) Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez 

wykonawcę. 

7) Każda poprawka treści oferty powinna być parafowana i datowana przez wykonawcę. 

8) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być 

umieszczona informacja o ilości stron. 

9) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. 

10) Koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem wykonawcy , 

zaadresowane do zamawiającego  na adres: 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz  

oraz opisane: 

„OFERTA do zapytania ofertowego nr 1/2021 pn. 

„PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B. DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 W POWIECIE RACIBORSKIM – ZSE W RACIBORZU, ETAP II” 

11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

12) Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone według tych 

samych zasad jak złożenie oferty – w odpowiednio oznakowanej kopercie z dodatkowym oznaczeniem 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE” 

13) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

 

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021r. do godz. 12.00 w siedzibie 

zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 3 – sekretariat 

lub w postaci elektronicznej wysyłając na adres e-mail: sekretariat@ekonomikraciborz.pl 

2) Oferty, które zostaną złożone po terminie, zamawiający zwróci wykonawcom. 

3) Oferty zostaną otwarte w dniu 31.01.2021r. o godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego. 

 

8. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny ofert. 

Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu. Przy 

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

1) Kryterium 1 (K1) Cena oferty brutto – 70%. Oferta będzie oceniana wg następującego wzoru 

 

Cena minimalna (najniższa spośród złożonych ofert) 

K1=...............................................................................x70 pkt 

Cena oferty rozpatrywanej 
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2) Kryterium 2 (K2) Doświadczenie instruktorskie - 30%  
 

K2 = Liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę zgodnie poniższą skalą (max 30 punktów) 

Doświadczenie : do roku 0 pkt 

Doświadczenie :1-3 lata -10 pkt. 

Doświadczenie: 4-6 lata- 20 pkt. 

Doświadczenie : pow. 6 lat - 30 pkt. 

Punkty za kryterium „Doświadczenie instruktorskie” zostaną przyznane w skali punktowej 0-30 punktów , 

na podstawie oświadczenia przedstawionego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym , wg skali 

podanej powyżej. 

 

Sposób oceny ofert: 

Oferta, która otrzyma największą , łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonana będzie w oparciu o poniższy wzór: 

O=K1+ K2  

gdzie: 

O - oznacza łączną ocenę, jako sumę punków w poszczególnych kryteriach  

K1- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

K2- liczba punktów uzyskanych w kryterium- „Doświadczenie wykładowcy w latach”  

a) Oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie ocenione zostaną w oparciu o ww. kryteria z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ułamkowa liczba punktów będzie zaokrąglona do liczb 

zgodnie z zasadami matematycznymi ). 

b) Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 

łącznie 100 pkt (K1: 70 pkt+K2: 30 pkt) 

c) Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska największą ilość punktów w ramach 

zamówienia , obliczona wg powyższego wzoru, zostanie uznana za najkorzystniejszą  

( przedstawiającą najkorzystniejszy bilans cen z tytułu określonych kryteriów). 

d) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 

Wykonawców ,którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

9. Wyniki postępowania i umowa. 

1) Informację o wyniku postępowania zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli 

oferty. 

2) Pisemna umowa w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, 

którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 



 
3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania 

ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. Do umowy wprowadzone zostaną w szczególności 

postanowienia punktu 3 zapytania ofertowego stanowiące opis przedmiotu zamówienia 

4) Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wykonawcą, przy czym zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wyznaczenia takiego miejsca i terminu. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia na każdym etapie 

postępowania poprzedzającym zawarcie umowy. 

 

10.  Załączniki. 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: 

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis zamówienia 

Załącznik nr 2 – formularz oferty 

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

Załącznik nr 4 - oświadczenie 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

Racibórz, dnia ………………………… 

 

 


