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ZSZ.III.2171-1/2019        

 

                 Czartajew, dnia 05.04.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na przeprowadzenie kursu z diagnostyki pojazdów  

 w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 3.3 

Poddziałania 3.3.1Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej 

gospodarki RPO na lata 2014-2020. 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zespół Szkół Technicznych 

im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

ul. Długa 130, Czartajew 

17-300 Siemiatycze 

tel. 85 655 28 70 

e-mail: sekretariar@zst.czartajew.pl; http://zst.czartajew.pl// 

 

II.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie i oddzielenie zamówienia jest prowadzone w ramach rozeznania rynku na zamówienie 

publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zgodnie z „Zasadą efektywnego 

zarządzania finansami”, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

POKL” i regulaminem zamówień publicznych do 30 tyś euro. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Niniejsze podstępowanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego 

3. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami 

pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem, w tym z 

tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności odstąpienia przez niego od 

postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 

4. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

jest zamieszczone na stronie internetowej http:// zst.czartajew.pl// i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

szkoły.  

 

III.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie dotyczy: 

mailto:sekretariar@zst.czartajew.pl
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Kod CPV- 80531200-7 – Usługi szkolenia technicznego 

 

Przedmiotem zamówienie jest przeprowadzenie kursu z diagnostyki pojazdów dla 5 uczniów klas II-IV 

o profilu technik mechanik realizowanego przez Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie 

realizowanego w ramach projektu „ Dziś stażysta jutro pracownik”. Kurs obejmuje następujący zakres: 

przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów, sprawdzenia oraz oceny prawidłowości 

działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa 

jazdy i ochrony środowiska. Kurs zostanie przeprowadzony w postaci zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 

54 godziny. Kurs powinien uwzględniać diagnostykę pojazdów za pomocą specjalistycznych 

programów. Kurs kończy się certyfikatem uczestnictwa, które wystawi podmiot/osoba prowadząca 

szkolenie. 

Kurs z diagnostyki pojazdów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. 

Miejsce prowadzenia kursu: miejsce wskazane przez Wykonawcę, przy czym musi być realizowane w 

Siemiatyczach. 

Wykonawca po zakończeniu kursu przeprowadzi egzaminy końcowe teoretyczny i praktyczny, 

weryfikujące zdobyte przez uczniów umiejętności. 

Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do: 

a) realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem 

wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna 

być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien 

zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania 

zamówienia, 

b) prowadzenia kursu przez wykładowców/ instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) przygotowania szczegółowego programu oraz harmonogramu kursu, który powinien zostać 

zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. W. Sty. Reymonta w Czartajewie oraz 

Koordynatora Projektu, 

d) przygotowania i wystawienia każdemu uczestnikowi kursu, który ukończył kurs z wynikiem 

pozytywnym stosownego certyfikatu o ukończeniu kursu, 

e) zapewniania oraz przekazania na zakończenie dokumentacji fotograficznej na nośniku danych- 

minimum 10 zdjęć ( zajęcia teoretyczne i praktyczne) , 

f) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji szkoleniowej ( dziennik zajęć z listami obecności – wg 

wzorów przekazanych przez Zamawiającego). 

g) przekazania Zamawiającemu po zakończonym kursie: 

-listy uczniów uczestniczących w kursie diagnostyki pojazdów, 

-zestawienia zrealizowanych godzin kursu diagnostyki pojazdów, 

-listy obecności uczniów podczas kursu diagnostyki pojazdów, 

-dziennika zajęć, 

-programu kursu diagnostyki pojazdów, 

-kopii wydanych certyfikatów i potwierdzenia ich odbioru 

-ankiety ewaluacyjne przeprowadzone na początek i koniec  kursu- wg wzorów przekazanych przez 

Zamawiającego, 

- testy na wejściu i na wyjściu, 

- protokół z realizacji 4 etapów nabywania kompetencji ( wzorca, zakresu, oceny i porównania). 
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Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest  uwzględnić wszystkie niezbędne  koszty w taki 

sposób, aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich. 

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi założyć następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 

b) proponowany program kursu. 

 

Wykonawca zapewnia pełną obsługę administracyjną kursu, w związku w czym ponosi 

wszelkie koszty administracyjne związane z wykonaniem tego zadania ( w tym związane z 

prowadzeniem pełnej dokumentacji kursu). 

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Kurs  musi prowadzić do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. 

Po zakończeniu realizacji kursu należy dokonać walidacji przyswojonej wiedzy czy 

kompetencji. 

Podkreślić należy, że samo wydanie certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem 

kwalifikacji. Aby Uczestnik uzyskał kwalifikacje, to czego nauczył się, musi zostać 

zakwalifikowane  np. egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Efekty uczenia się 

oraz potwierdzenie kwalifikacji muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego 

instytucję. 

W związku z powyższym, nie wszystkie szkolenia będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji, 

lecz mogą prowadzić do nabycia kompetencji, pod warunkiem zrealizowania wszystkich 

etapów nabycia kompetencji, określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, tj.: 

1.EtapI –Zakres; 

2. Etap II – Wzorzec – standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągnął Uczestnicy 

w wyniku przeprowadzonych szkoleń; 

3. Etap III – Ocena – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy 

przeprowadzić weryfikację efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny 

(np. egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca); 

4. Etap IV – Porównanie – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy 

porównać uzyskane wyniki etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na 

etapie II efektami uczenia się). 

Realizacja kursu zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia 

kompetencji przez Uczestników oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Kluczowe dla nabywania 

kompetencji jest zapewnienie realizacji w ramach projektu ww. czterech etapów. 

Po zakończeniu kursu Wykonawca zobowiązany jest do wydania certyfikatów 

potwierdzających nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zgodnie z ww. zasadami. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 22.06.2019 r. 
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V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie do 

wykonania zamówień tzn.: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) kadra przewidziana do prowadzenia szkoleń musi posiadać wiedzę i doświadczenie: wykształcenie 

wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego 

wsparcia oraz udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

W tym celu należy dołączyć następujące dokumenty: 

- potwierdzające spełnienia warunków kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje 

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY I OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Kryterium cena ofertowa brutto – 100% 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w kryterium 

cena odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a 

zaoferowana kwota mieści się w kwocie posiadanej przez Zamawiającego na sfinansowanie 

zamówienia.  

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

Płatność dokonana zostanie po zakończeniu kursu, przedstawieniu faktury oraz przekazaniu 

Zamawiającemu stosownej dokumentacji: 

-listy uczniów uczestniczących w kursie diagnostyki pojazdów, 

-zestawienia zrealizowanych godzin kursu diagnostyki pojazdów, 

-listy obecności uczniów podczas kursu diagnostyki pojazdów, 

-dziennika zajęć, 

-programu kursu diagnostyki pojazdów, 

-kopii wydanych certyfikatów i potwierdzenia ich odbioru 

-ankiety ewaluacyjne przeprowadzone na początek i koniec  kursu- wg wzorów przekazanych przez 

Zamawiającego, 

- testy na wejściu i na wyjściu, 

- protokół z realizacji 4 etapów nabywania kompetencji ( wzorca, zakresu, oceny i porównania). 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  

 

1. Miejsce i termin złożenie ofert: 
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Oferty należy złożyć do 12.04.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) z 

opisem: Oferta na” Przeprowadzenie kursu z diagnostyki pojazdów” w Zespole Szkół Technicznych 

im. W. St. Reymonta w Czartajewie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, posiadać datę 

sporządzenia i podpis oferenta.  

2. Forma składania ofert: 

a) Osobiście lub pocztą tradycyjna na adres: Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w 

Czartajewie ul. Długa 130, Czartajew, 17-300 Siemiatycze. 

b) fax 85 655 28 70- oferta ze wszystkimi załącznikami. 

c) email: sekretariat@zst.czartajew.pl- skan oferty koniecznie z dopiskiem w tytule wiadomości: „Kurs 

z diagnostyki pojazdów”. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający zastrzega, że w razie potrzeby może wycofać/anulować zaproszenie do składania ofert w 

każdej chwili postępowania. 

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

IX. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 12.04.2019 r.  o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego.  

 

 

X.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

a) Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia.  

b) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

c) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

d) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych na 

podstawie wzoru umowy stanowiącej Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

XI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

 

Koordynator projektu Małgorzata Dobrzyńska tel. 602-383-372.  

 

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dane osobowe Oferentów przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

osobowych), zwanym dalej RODO.  

mailto:sekretariat@zst.czartajew.pl-
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Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w 

Czartajewie, ul. Długa 130, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 655 28 70.  

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować telefonicznie: 

604292696 lub poprzez email: info@dn.net.pl. 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe Oferentów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy) w celu związanym z 

udzieleniem zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000 euro netto. 

 

Prawa 
Oferentom przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.   

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Oferent ma 

prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej 

lub do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

 

Inne informacje 
Dane osobowe Oferentów możemy przekazywać instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankom w przypadku rozliczeń a w przypadku 

gdy zajdzie taka konieczność również innym upoważnionym instytucjom (np. Policja). Dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały 

profilowaniu.  

 

 

UWAGA: W przypadku nie wybrania Wykonawcy zgodnie z powyższymi zasadami ze względu na 

złożenie ofert z taką samą ceną  i doświadczeniem Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy 

złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić 

do negocjacji . Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2-Wzór umowy 

 

                                                                                                        mgr Alfred Bajena 

       Dyrektor ZST w Czartajewie                       


