
 

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 Słupsk, 20 maja 2020 r.  

znak: 2/Z/5.5.RPOWP/2020 

 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

pn. „ Realizacja kursu prawa jazdy kat. B/C/CE”  

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku 

ul. Szczecińska 57 

76-200 Słupsk 

(KRS: 0000016895, NIP: 8390410223, REGON: 000512585)  

  

1. Informacje wprowadzające 

Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone 

wyborem oferty. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości 

zamówienia w myśl podrozdziału 6.5 pkt. 10 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy wyłącznie oszacowaniu 

wartości zamówienia w związku z realizacją projektu pn. „Nowe kwalifikacje- nowe 

możliwości” Oś Priorytetowa: 5 Zatrudnienie Działanie: 5.5. Kształcenie ustawiczne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia 

i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia  

„ Realizacja kursu prawa jazdy kat. B/C/CE”  

 

3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia  
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Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy  kursu prawa jazdy kat. B/C/CE 

realizowanego w ramach projektu „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” w okresie od 

01.07.2020 do 30.06.2023. Kursy realizowane będą w edycjach.  

 Część I- Prawo jazdy kat. B (6 edycji). W ramach każdej edycji uczestnikami kursu będzie 

10 osób. 

Część  II- Prawo jazdy kat. C (6 edycji). W ramach każdej edycji uczestnikami kursu będzie 

20 osób. 

 Część III- Prawo jazdy kat. CE (6 edycji). W ramach każdej edycji uczestnikami kursu 

będzie 5 osób. 

W ramach usługi Wykonawca będzie musiał zapewnić:  

a) przeprowadzenie zajęć/kursu na prawo jazdy kat. B/C/C+E zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, tj. z ustawą z dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1260 tj.), ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 

2017, poz. 978 tj.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 

marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w 

sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów 

dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232); 

b) skierowania uczestników na badania lekarskie dla kandydatów na kierowców przed 

rozpoczęciem kursu; wszyscy kandydaci na kierowców powinni posiadać w pierwszym 

dniu rozpoczęcia zajęć zaświadczenia dopuszczające ich do uczestnictwa w kursie z datą 

wystawienia min. dzień przed rozpoczęciem kursu, 

c) catering w trakcie zajęć teoretycznych w postaci: kawa, mleko, herbata, woda, cukier, 

cytryna, słodkie lub słone przekąski typu paluszki lub ciastka, owoce oraz obiad- drugie 

danie w przypadku zajęć pow. 6 godzin/dziennie; 

d) materiałów szkoleniowych:  (podręczniki  lub  skrypty  zgodnie  z tematyką kursu, 

wydruki oraz płyty CD z materiałami ćwiczeniowymi), które przejdą w posiadanie 

uczestnika kursu- wykonawca przedłoży listę potwierdzającą odbiór materiałów; 

e) pokrycie kosztów pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD. 
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Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym i realizowane będą w dni powszednie w godzinach 

16.00-20.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 9.00-19.00. Praktyczna nauka jazdy: 

harmonogram ustalany indywidualnie z kursantem. Miejsce realizacji zajęć: Sale Wykonawcy 

zlokalizowane na terenie miasta w Słupsku. Praktyczna nauka jazdy: teren miasta Słupska. 

4. Przedmiot zamówienia, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

80411000-8 Usługi szkół jazdy 

 

5. Niezbędne wymagania: 

O udzielenie będą mogli się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.  

 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 posiada uprawnienia do wykonania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień,  

 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.  

 

6. Informacje konieczne do uwzględnienia w wycenie:  

Szacunkowe oferty cenowe powinny uwzględniać wszystkie elementy składowe zamówienia, w 

zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia .  

W celu przedstawienia oferty szacunkowej prosimy o wypełnienie Formularza cenowego 

stanowiącego załącznik nr 1 i wskazanie szacunkowej ceny za realizację 1 godziny szkolenia 

oraz szacunkowej ceny za maksymalną liczbę godzin w ramach danego szkolenia.  

Oferty szacunkowe w formie skanu wypełnionego i podpisanego przez upoważnione osoby 

formularza wraz z klauzulą informacyjną prosimy przesyłać w terminie do 27.05.2020 r. do 

godz. 9.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: lyczko-schmidt@zdz.slupsk.pl.  

Wiadomość e-mail należy zatytułować: „Szacowanie wartości zamówienia – realizacja kursu 

prawa jazdy kat. B/C/CE”. 

7. Inne informacje  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy na wskazany wyżej adres. 
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8. Załączniki  

1. Załącznik nr 1 – Formularz szacowania wartości zamówienia 

2. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
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Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia nr 2/Z/5.5.RPOWP/2020  

 

Formularz szacowania wartości zamówienia 

 

Dane Wykonawcy: 

Imię i nazwisko/ Nazwa Firmy: 

........................................................................................................................................................... 

Adres: 

..................................................................................................................................................... 

Telefon/fax.........................................................,  

e-mail.................................................................., 

NIP: ...................................................................., 

 

Przedmiot oferty: 

PROSI SIĘ O WYPEŁNIENIE TABELI TYLKO I WYŁĄCZNIEJ TEJ, KTÓREJ DOTYCZY 

SKŁADANE ZAMÓWIENIE (kolumny C, D, E, F oraz pole z Imieniem i Nazwiskiem osoby 

prowadzącej zajęcia dydaktyczne) 

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z Szacowaniem wartości zamówienia  nr 2 / Z  

/ 5 . 5 . R P O W P / 2 0 2 0  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na szkoleniu  „Kurs prawa jazdy kat. B”   

A B C D E F 

Ilość uczestników 

jednej edycji 

Szacowana 

przez 

Zamawiającego 

ilość edycji 

Wynagrodzenia 

Wykonawcy za 

przeszkolenie 

jednej osoby netto 

w PLN 

Wartość 

wynagrodzenia 

Wykonawcy za 

realizację usługi 

netto w PLN 

(A*B*C) 

VAT 

Wartość 

wynagrodzenia 

Wykonawcy za 

realizację 

usługi brutto 

w PLN (D+E) 

10 6     

Imię i Nazwisko 

osoby prowadzącej 

zajęcia teoretyczne 

 

Imię i Nazwisko 

osoby prowadzącej 

zajęcia praktyczne 
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2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na szkoleniu  „Kurs prawa jazdy kat. C”   

A B C D E F 

Ilość uczestników 

jednej edycji 

Szacowana 

przez 

Zamawiającego 

ilość edycji 

Wynagrodzenia 

Wykonawcy za 

przeszkolenie 

jednej osoby netto 

w PLN 

Wartość 

wynagrodzenia 

Wykonawcy za 

realizację usługi 

netto w PLN 

(A*B*C) 

VAT 

Wartość 

wynagrodzenia 

Wykonawcy za 

realizację 

usługi brutto 

w PLN (D+E) 

20 6     

Imię i Nazwisko 

osoby prowadzącej 

zajęcia teoretyczne 

 

Imię i Nazwisko 

osoby prowadzącej 

zajęcia praktyczne 

 

 

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na szkoleniu  „Kurs prawa jazdy kat. CE”   

A B C D E F 

Ilość uczestników 

jednej edycji 

Szacowana 

przez 

Zamawiającego 

ilość edycji 

Wynagrodzenia 

Wykonawcy za 

przeszkolenie 

jednej osoby netto 

w PLN 

Wartość 

wynagrodzenia 

Wykonawcy za 

realizację usługi 

netto w PLN 

(A*B*C) 

VAT 

Wartość 

wynagrodzenia 

Wykonawcy za 

realizację 

usługi brutto 

w PLN (D+E) 

5 6     

Imię i Nazwisko 

osoby prowadzącej 

zajęcia teoretyczne 

 

Imię i Nazwisko 

osoby prowadzącej 

zajęcia praktyczne 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu: 

 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
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 posiada uprawnienia do wykonania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień,  

 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.  

 

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:  

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

                                                                              

……………………………………………                        ..………………………………….. 

            miejscowość, data                                           podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do szacowania wartości zamówienia nr 2/Z/5.5.RPOWP/2020 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

Dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku informuje o 

zasadach oraz przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych:  

1. Wskazanie administratora – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Słupsku z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 57, 76-200 Słupsk 

zwany dalej Administratorem,  

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – Administrator 

przetwarza danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 l. b RODO w celu oszacowania 

wartości zamówienia,  

3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe będą 

udostępnione podmiotom upoważnionym do pozyskania ich na podstawie przepisów prawa.  

4. Okres przetwarzania danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w 

przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.), 

5. Profilowanie oraz zautomatyzowanie podejmowania decyzji – Podane przez Panią/Pana dane 

nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji, stosowanie do 

art. 22 RODO, 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą:  

 na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych;  

 na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych,  
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 na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków art. 18 ust. 2 

RODO1,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych; gdy uznają 

Państwo; że przetwarzanie danych osobowych dot. Pani/Pana narusza przepisy 

RODO.  

7. Nie przysługuje Pani/Panu :  

 w związku z art. 17 ust.3lit B, D lub E RODO – prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych; o którym mowa w art.20 RODO, 

8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego tzn. „EOG” – Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom 

mającym siedzibę poza Obszarem oraz organizacjom międzynarodowym.  

 

 

 

                                                                              

……………………………………………                        ..………………………………….. 

            miejscowość, data                                           podpis Wykonawcy 

 

                                                 
1 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  
 


