
ZS.EFS.220.2011 

Karczew: Zamówienie składa się z 2 części: -Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B 
dla uczniów ZS Karczew. -Przeprowadzenie kursu i egzaminu na zdobycie uprawnień 
na wózki widłowe dla uczniów ZS Karczew, w ramach projektu pt. Podniesienie jakości 
i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. 
Numer ogłoszenia: 257224 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Karczewie im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego , ul. 
Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-480 Karczew, woj. mazowieckie, tel. 0-22 788 24 00, faks 0-
22 788 24 00. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zskarczew.edupage.org 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: zskarczew_sekretariat@op.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji 
samorządowej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie składa się z 2 
części: -Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZS Karczew. -
Przeprowadzenie kursu i egzaminu na zdobycie uprawnień na wózki widłowe dla uczniów ZS 
Karczew, w ramach projektu pt. Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole 
Szkół w Karczewie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 Kurs 
Prawa jazdy kat. B 1.Przeprowadzenie szkolenia dla 210 osób: 53 osoby w 2011 roku, 70 
osób w 2012 roku, 70 osób w 2013 roku, 17 osób w 2014 roku. 2.Kurs powinien obejmować: 
-co najmniej 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych, -badania 
lekarskie, 3.Szkolenia teoretyczne mają się odbywać na terenie Szkoły ZS Karczew, -ilość 
godzin przypadająca na jednego uczestnika szkolenia winna być zgodna z przepisami 
dotyczącymi kształcenia praktycznego przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy kat. B. 
-w koszt szkolenia będą wliczone: a.wynagrodzenia i dojazdy wykładowców, b.koszt 
wymaganych badań lekarskich dla kandydatów na kierowców kat. B oraz wszelkie opłaty 
związane z realizacją praktycznej nauki jazdy. c.materiały szkoleniowe dla każdego 
beneficjenta, 4.Wykonawca przedstawi harmonogram szkolenia danej grupy szkoleniowej, 



jako załącznik do oferty. 5.Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone z wyłączeniem niedziel i 
świąt. 6.Praktyczne zajęcia mogą odbywać się poza Karczewem, z zastrzeżeniem że każdy 
uczestnik rozpoczyna i kończy szkolenie w Karczewie. 7.Wykonawca dokona ubezpieczenia 
kursantów NNW na własny koszt przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia. 
8.Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin zgodnie z przepisami, po zakończeniu 
nauki jazdy Wykonawca wystawi słuchaczom zaświadczenia uprawniające ich do 
przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kat. B. 9.Uczestnicy oprócz 
wymaganych zaświadczeń , powinni otrzymać dyplom na którym znajdą się informacje o 
współfinansowaniu projektu ze środków EFS (wzór dyplomu udostępni Zamawiający). 
10.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której 
wykonanie powierzy podwykonawcom i będzie ponosił pełna odpowiedzialność za usługi 
wykonane przez podwykonawców. 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w 
trakcie realizacji umowy, liczby osób objętych szkoleniem o którym mowa w pkt. 2 SIWZ. W 
takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie 
przeszkoloną liczbę osób. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości 
uczestników kursu w poszczególnych latach realizacji projektu. Część 2 Kurs zdobycia 
uprawnień na wózki widłowe 1.Przeprowadzenie szkolenia dla 210 osób: 53 osoby w 2011 
roku, 70 osób w 2012 roku, 70 osób w 2013 roku, 17 osób w 2014 roku. 2.Szkolenia 
teoretyczne mają się odbywać na terenie Szkoły ZS Karczew, 3.Program kursu musi 
obejmować : -część teoretyczną, -część praktyczną nauki jazdy wózkiem -egzamin 
zakończony wydaniem uprawnień. 4.Program zajęć teoretycznych i praktycznych ma 
obejmować 72 godzin lekcyjnych -wykłady 47 godzin, -praktyczna nauka jazdy: 20 godzin 
5.Wykonawca przedstawi harmonogram szkolenia danej grupy szkoleniowej, jako załącznik 
do oferty. 6.Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone z wyłączeniem niedziel i świąt. 
7.Praktyczne zajęcia mogą odbywać się poza Karczewem, z zastrzeżeniem że każdy uczestnik 
rozpoczyna i kończy szkolenie w Karczewie. 8.Wykonawca dokona ubezpieczenia kursantów 
NNW na własny koszt przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia. 9.Wykonawca 
przeprowadzi egzamin zgodnie z przepisami, który zostanie zakończony wydaniem 
uprawnień. Szkolenie musi być zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania 
przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). 10.Uczestnicy oprócz wymaganych 
zaświadczeń , powinni otrzymać dyplom na którym znajdą się informacje o 
współfinansowaniu projektu ze środków EFS (wzór dyplomu udostępni Zamawiający). 
11.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której 
wykonanie powierzy podwykonawcom i będzie ponosił pełna odpowiedzialność za usługi 
wykonane przez podwykonawców. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w 
trakcie realizacji umów, liczby osób objętych szkoleniem o którym mowa w pkt. 2 SIWZ. W 
takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie 
przeszkolona liczbę osób. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości 
kursantów w poszczególnych latach realizacji projektu.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.50.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 



 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.03.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak 

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 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych potwierdzające, że wykonawca uprawniony jest do 
wykonywania działalności objętej niniejszym zamówieniem. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, usług szkoleniowych w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie. 2.Referencje z instytucji, dla których 
Wykonawca przeprowadził kursy / szkolenia w ramach projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską- obowiązkowo minimum 1 w 
2010 lub 2011 roku; dotyczy kursu prawa jazdy Kat. B 3.Referencje z 
instytucji, dla których Wykonawca przeprowadził kursy / szkolenia w ramach 
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską- obowiązkowo 
minimum 1 w 2010 lub 2011 roku; dotyczy przeprowadzenia kursu i egzaminu 
na zdobycie uprawnień na wózki widłowe . 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o 1.Wykaz samochodów - Zamawiający musi wykazać się, że posiada co 
najmniej 3 samochody , dopuszczone do ruchu i przystosowane do nauki 
jazdy, w tym 1 z automatyczną skrzynią biegów dla osób niepełnosprawnych. 
2.Wykaz urządzeń technicznych niezbędnych do przeprowadzenia kursu 
operatora wózka widłowego. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami . 2.Wykaz instruktorów zobowiązanych do 
przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu. W 
przypadku zmiany instruktora, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie Zamawiającego. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. Udokumentują posiadanie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników 
projektu. 

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

• 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 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 



dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1.Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia na 
terenie powiatu otwockiego (dotyczy zadania na przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B); 
2.Certyfikat L-instruktora otrzymanego w ramach projektu realizowanego ze środków EFS 
przez WORD Odlewnicza - dla wykazanych instruktorów- dotyczy kursu prawa jazdy Kat. B. 

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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1.Zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia wywołanej w szczególności nie 
skompletowaniem na czas pełnej grupy szkoleniowej lub przyczynami niezależnymi od 
Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej), 2.Zmiany w kadrze dydaktycznej, 
gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. 
Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań określonych w SIWZ. Jeżeli 
Zamawiający uzna, że przyczyna jest uzasadniona Wykonawca musi przedstawić nową 
kandydaturę o kwalifikacjach spełniających kryteria zawarte w SIWZ, 3.Zmiany miejsca 
realizacji zajęć, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od 
Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i 
funkcjonalnych określonych w SIWZ, 4.Zmiany harmonogramu zajęć - w uzasadnionych 
przypadkach i za zgodą Zamawiającego. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić 
za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zskarczew.edupage.org 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 
Szkół w Karczewie im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-
480 Karczew, tel. (22) 788 24 00, email: zskarczew_sekretariat@op.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 02.09.2011 godzina 14:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół w Karczewie im. Ks. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-480 Karczew, tel. (22) 788 
24 00,. 

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 pt. Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w 
Zespole Szkół w Karczewie jest współfinansowany 


