
 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro 

 

Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica 

ul. Kopernika1 

39-400 Tarnobrzeg 

 

zwany w dalszej części Zaproszenia Zamawiającym, adres strony internetowej 

zamawiającego http://www.gornik.tbg.net.pl; 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn:  

„  Kurs prawa jazdy kategorii B”  

 

Rodzaj zamówienia: usługa 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczniów klasy 

trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i 

elektromechanik pojazdów samochodowych oraz  Technikum w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych. 
 
 
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

22454000-7 - Prawa jazdy   

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście 

w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 1 

lub telefonicznie pod numerem tel. 0-15 822-12-16       

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami Teresa Żyguła – Dyrektor Szkoły. 

 

3.Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie będzie wykonane:  do 15 maja 2018 r. 
 

 

 

 

 

4. Specyfikacja zamówienia: 



Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia: 

1) Podstawowy zakres programu kursu i jego przebieg musi być zgodny z:  

a). unormowaniami zawartymi w ustawie z dnia Dz.U. z 2012 poz. 1137. USTAWA z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;  

b). unormowaniami zawartymi w  Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami; 

c). unormowaniami zawartymi w  Dz.U. z 2012 poz. 1019, Brzmienie od 19 stycznia 2013, 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z 

dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców; 

2) Wykonawca zapewni w cenie kursu badania lekarskie; 

3) Wykonawca przedmiot zamówienia będzie realizował na terenie miasta Tarnobrzega. 

4) Wykonawca zapewni materiały i wyposażenie niezbędne do należytego 

przeprowadzenia tego rodzaju szkolenia. 

5) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne. 

6) Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację z prowadzonego szkolenia 

w terminie 10 dni od dnia jego zakończenia. 

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8) Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy po zakończeniu szkolenia 

w terminie 14 dni od daty wpływu faktury VAT/rachunku do siedziby Zamawiającego 

Oferta winna być złożona na druku OFERTA CENOWA stanowiącym integralny element niniejszej 

specyfikacji. 

5.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymogi specyfikacji, zostanie wybrana jako oferta 

najkorzystniejsza. 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica „Górnik” w Tarnobrzegu, 

ul. Kopernika 1 osobiście lub  pocztą w terminie do dnia 24.01.2018r. do godz. 09.00. 

Otwarcie nastąpi w dniu 24.01.2018r. o godz. 10.00. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zespół Szkół im. ks. St. Staszica 

w Tarnobrzegu,  ul. Kopernika 1 oraz opatrzone nazwą zamówienia:  

„ Kurs prawa jazdy kategorii B”   Nie otwierać przed dniem  24.01.2018r. o godz. 10.00. 

7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 



Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wykonawcom w terminie 7 dni od 

dnia składania ofert. 

 

8.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie 

wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

 

Tarnobrzeg, dnia 8.01.2018 r.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



……………………………………………………….        

(nazwa  wykonawcy) 

…………………………………………………… 

  (siedziba wykonawcy) 

……………………………………………………… 

      Nr telefonu, fax, e-mail 

       Dyrektor  

Zespołu Szkół im. St. Staszica  

w Tarnobrzegu 

 

OFERTA CENOWA 

Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

pn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za: 

• Cenę netto………………………………………….zł 
(słownie złotych:………………………………………………………………………………) 

• Podatek VAT………………………….%   w 
kwocie……………………………………………………………………..zł 

• cenę brutto……………………………………….zł 
(słownie złotych:………………………………………………………………………………..) 
 

 

Cena zawiera wszystkie koszty wynikające z zakresu przedmiotowego zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 7  dni. 

3. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami /zamierzamy zlecić podwykonawcom 

    W części*………………………………………………………………………………………… 

*- niepotrzebne skreślić 

4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ustalonych 

    warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia prosimy kierować na 

………………………………………………………………………………..tel……………. 

6. Inne ustalenia……………………………………………………………………………………… 

Podpisano 

……………………………………………… 

        (Upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

Dnia………………………………………………………                

 


