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Zp.8.2020 Somianka, dnia 4 czerwca 2020r. 

Zapytanie ofertowe na: 

"Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C dla 10 os6b 

oraz kursu kategorii B dla 20 os6b" 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWI1\CEGO 
Gmina Somianka 
Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 

Telefon: 2974-187-90, Telefax: 2974-187-14 

Adres strony intemetowej http://www.ugsomianka.bip.org.pl 

Adres e-mail: gmina@somianka.pl, 

NIP: 762-190-15-71 REGON: 550668090 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

Zamowienie publiczne 0 wartosci nie przekraczajCJcej wyraZonCJ w zlotych rownowartosci 

kwoty 30 000 euro okreslonej wart. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 

pUblicmych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) - dalej "ustawa PZP" oraz Zarzqdzenia Nr 6/K/2020 
Wojta Gminy Somianka z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

udzielania zamowien publicmych 0 wartosci nieprzekraczajqcej rownowartosci kwoty 30 000 

euro w Urzydzie Gminy Somianka. 

Postypowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

Wartosc szacunkowa zamowienia zostala ustalona zgodnie z ustawq Prawo Zamowien 
Publicmych i wynosi ponizej 30 000,00 EURO. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

1. Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C dla 10 osob 

oraz kursu kategorii B dla 20 osob w ramach projektu pn.: "Promocja grup defaworyzowanych 

- szansq na rozwoj mieszkancow Gminy Somianka" dofinansowanego przez Uniy Europejskq 

ze srodkow Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

2. W ramach uslugi, Wykonawca zobowiqzany jest do przeprowadzenie zajyc/kursu na prawo 

jazdy kat. B dla 20 osob i kat. C dla 10 osob, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, tj. zgodnie 

z: 

1) ustawq z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 0 ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 
z poin. zm.); 

2) ustawq z dnia 5 stycznia 2011 r. 0 kierujqcych pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z 

pozn. zm.) ; 



3) 	 rozporzqdzeniem i Budownictwa z dnia 4 marca w 

spraWle siy 0 uprawnienia do 
instruktorow i U. z 2018 r. poz. 1885); 

4) 	 rozporzqdzeniem Infrastruktury i Budownictwa z dnia 

sprawle ubiegajqcych siy 0 llprawnienia do 

szkolenia, upmwnien przez egzaminatorow oraz 


sprawach (Oz. U. z 20 16r. poz. 
3. Przeprowadzenia i praktycznego okreslonego w 
Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016r. w sprawie 
llbiegajqcych kierowania pojazdami, instruktor6w i wykladowcow (Oz. 

z2018r. 
prawa 
wewnytrznego oraz 
ich kopii Wykonawcy). 

Z obowiqzujqcymi tj. 
ezerwea 1997 r. Prawo 0 ruchu drogowym z 

2) 	 ustawq z dnia 5 11 r. 0 kierujqeyeh pojazdami z 

z po in. 


3) 	 rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownietwa z 

w sprawie os6b ubiegajqcych siy 0 uprawnienia do 

instruktor6w i wykladowe6w (Oz. U. z 2018 r. poz. 1885); 


4) Infrastruktury i Budownietwa z 2016r. 
os6b ubiegajqeych siy 0 kierowania 

egzaminowania i uzyskiwania uprawnien 
stosowanyeh w tyeh sprawach (Oz. 

5. 	 szkolenie praktyczne z pojazd6w 
kt6re: 

1) 

3) 	 w przepisach 

kat 
6. Wykonawca indywidualnie z kazdym szkolenia 
praktycznego. 
7. Wykonawca bydzie prowadzil w ustalonym 
z Zamawiajqcym. odbywac siy bydq w godzinaeh do os6b biorqcych 

Wykonawca przedstawi harmonogram 	 godziny zajyc 
temat zajyc, dane wykiadowcy. 
jest do prowadzenia dziennika obecnosci. 

9. Sz$.olenia przeprowadzone w zakresie i wymiarze przez obowiqzujqee 

110 
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10. Zajycia teoretyczne bydq odbywaiy Sly W GminnYI11 Osrodku Kultury w Somiance, 

Somianka 21,07-203 Somianka. 

11. Osoby, kt6re byd q uczestniczye w praktycznych zajyciach szkoleniowych nauki jazdy bydq 

rozpoczynae i konczye jazdy na terenie Gminy Somianka. 

12. Wykonawca z rozpoczyciem szkolenia zobowiqzany jest zapewnie kursantom materiaiy 

dydaktyczne niezbydne do realizacj i programu szkolenia, w tym: dlugopisy, zeszyty, skrypty 

zgodne z tematykq szkolenia oraz plyty CD z materialami ewiczeniowymi itp. Materialy 

powinny bye oznaczone logotypami zgodnie z wytycznymi PROW 2014-2020. 

13.Zakonczeniem szkolenia bydzie przeprowadzenie egzaminu wewnytrznego 

potwierdzajqcego zdobytq wiedzy, a nastypnie wydanie zaswiadczen 0 ukonczeniu szkolenia 

oraz przedlozenie ich kopii Zamawiajqcemu (potwierdzonych za zgodnose z oryginaiem). 

4. Wsp61ny Slownik Zam6wien (CPV) 

Kod CPV 80411200-0 - Uslugi szkol nauki jazdy 
Kod CPV 80411100-9 - Uslugi w zakresie egzaminow na prawo jazdy 
5. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czysciowych. 

6. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 
1. 	 Zamawiajqcy planuje, aby zam6wienie zostalo zrealizowane do dnia 30 pazdziernika 2020r. 

2. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwose wydluzenie terrninu realizacji szkolenia 

po uzyskaniu wczesniejszej zgody instytucji wsp6lfinansujqcej projekt. 

5. W ARUNKI 	 UDZIALU W POSTF;POW ANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYW ANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW 

1. 	 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegae siy Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunek 

dotyczqcy posiadania wiedzy i doswiadczenia. 

Zamawiajqcy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wyka:ze, iz w ciqgu 

ostatnich trzech lat przed upfywem terrninu skladania ofert (a jesli okres prowadzenia 

dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie) zrealizowal co najrnniej dwie uslugi 

odpowiadajqcych swoim rodzajem usludze stanowiqcej przedmiot niniejszego zam6wienia, 

tj. przeprowadzil kurs prawajazdy kat. B zorganizowany dla min. 15 os6b oraz kurs prawa 

jazdy kat. C dla min. 10 os6b liczqc do dnia skladania ofert w niniejszym zapytaniu. 

W celu wykazania spelniania powyzszego warunk6w udzialu w postypowaniu Wykonawca 

zobowiqzany jest dolqczyc do oferty nastypujqce dokumenty: 

1) wykaz zrealizowanych uslug zgodnie z zaiqcznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego, 

2) Dowody potwierdzajqce, ze usluga zostala wykonana naleZycie. 

Dowodami, 0 kt6rych mowa w pkt 2, Sq: 

a) poswiadczenie w postaci protokolu odbioru lub referencji, 

b) w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn 0 obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskae poswiadczenia zrealizowania uslugi 
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dodatkowego oswiad czenia Wykonawcy. zawleraj<tcego termin, ilosc rod zaj 

swiadczonej us{ugi wraz z cenq. 

2. 	 0 udzielenie zamowienia mogq ubiegac Sll( Wykonawcy, ktorzy spdniaj q warunek 

dotyczqcy posiadania zdolnosci ekonomicznej i finan sowej. 

Nie ustala siy szczegoJowego warunku w tym zakresie . Wykonawca powinien znajdowac 

siy w sytuacj i zapewniajqcej wykonanie zamowienia. 

3. 	 0 udzielenie zamowienia mogq ubiegac siy Wykonawcy, ktorzy speJniajq warunek 

dotyczqcy dysponowania osobami zdolnymi do vrykonania zamowienia. 

Zamawiajqcy uzna ww. warunek za speJniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze: 

1) dysponuje lub bydzie dysponowaJ min. dwoma instruktorami: 

a) posiadajqcymi uprawnienia do szkolenia osob ubiegajqcych 	siy 0 uprawnienia do 

kierowania pojazdami kat. C; 

b) z min. 2 -Ietnim doswiadczeniem. 

2) dysponuje lub bydzie dysponowa{ min. piycioma instruktorami: 

a) posiadajqcymi uprawnienia do szkolenia osob ubiegajqcych siy 0 uprawnienia do 

kierowania pojazdami kat. B; 

b) z min. 2 - Ietnim doswiadczeniem. 

4. 0 	 udzielenie zamowienia mogq ubiegac siy Wykonawcy, ktorzy speJniajq warunek 

dotyczqcy zdoinosci tech.nicznej Iub zawodowej. 

Zamawiajqcy uzna ww. warunek za spetniony,jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje Iub 

bydzie dysponowat: 

1) w zakresie warunk.ow Iokalowych: 

a) oznaczony naZWq i adresem osrodka (lokal biurowy przeznaczony do obsJugi osob 

i przechowywania dokumentacji zwiqzanej z prowadzeniem szkolenia kierowcow); 

2) utwardzony (nawierzchniq asfaltowq, betonowq lub kostkowq) plac manewrowy 

wytqczony z ruchu pojazdow innych niz przeznaczone do nauki jazdy, umozliwiajqcy 

wykonanie kazdego z zadan przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na 

egzaminie panstwowym (z wyjqtkiem ruszania na wzniesieniu); 

3) w zakresie pojazdow do nauki dla beneficjentow: 

a) co najrnniej szesc pojazdow dopuszczone do ruchu (w tym min . 2 pojazdy do nauki jazdy 

kat. C) spelniajqce wymagania okreslone w przepisach w sprawie warunk.ow 

technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbydnego wyposazenia w zakresie prawa 

jazdy kat. B i kat. C; 

4) materialy i urzqdzenia dydaktyczne odpowiadajqce obowiqzujqcemu stanowi prawnemu 

i poziomowi techniki . Materialy i urzqdzenia techniczne Wykonawca powinien miec ze 

sobq na zajyciach teoretycznych: 

a) tablicy do pisania; 


b) makiety lub programy komputerowe umozliwiajqce symulowanie sytuacji na drodze; 


http:warunk.ow
http:warunk.ow
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c) 	 tablicy poglqdowe z zakresu szkolenia , programy komputerowe lub filmy wideo 

prezentujqce: zasady bezpiecznego poruszania siy w ruchu drogowym, zasady 

kierowania pojazdem, podstawowe czynnosci kontrolno-obslugowe i zasady 

udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku; 

d) 	 przedmioty i urzqdzenia umozliwiajqce korzystanie z tych pomocy dydaktycznych. 

5. Korzystnie przez Wykonawcy z zasob6w podmiot6w trzecich: 

I) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spdniania warunk6w udzialu w postypowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego cZysci, 

polega6 na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiot6w, niezalemie od charakteru prawnego lqczqcego go z nim 

stosunk6w prawnych. 

2) Wykonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 

Zamawiajqcemu, ze realizujqc zam6wienie, bydzie dysponowal niezbydnymi zasobami tych 

podmiot6w, w szczeg61nosci przedstawiajqc wraz z ofertq zobowiqzanie tych podmiot6w do 

oddania mu do dyspozycji niezbydnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. 

3) Zamawiajqcy oceni, czy udostypniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na 

wykazanie przez Wykonawcy spelnianie warunk6w udzialu w postypowaniu oraz zbada czy 

nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postypowania. 

4) W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doswiadczenia, Wykonawcy mogq polegac na zdolnosciach innych podmiot6w, jesli podmioty 

te zrealizujq roboty budowlane, do realizacji kt6rych te zdolnosci Sq wymagane. 

5) lezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacji ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, 0 kt6rym mowa w pkt I, nie potwierdzq spelnienia przez Wykonawcy warunk6w 

udzialu w postypowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, 

zamawiajqcy tqda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego: 

a) zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiqzal siy do osobistego wykonania odpowiedniej czysci zam6wienia, jezeli wykaze 

zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjy finansowq lub ekonomicznq, 0 kt6rych mowa 

w pkt 1. 

Podmiot, kt6ry zobowiqzal siy do udostypnienia zasob6w, odpowiada solidarnie z wykonawcq 

za szkody zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostypnienia tych zasob6w, chyba ze za 

nieudostypnienie zasob6w nie ponosi winy. 

Ocena formalna spelniania warunk6w odbydzie siy zgodnie z formulq "spelnia/nie spelnia", na 

podstawie zlozonych wraz z ofertq dokument6w oraz oswiadczen. 

6. 	 INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA sn; ZAMAWIAJACEGO Z 
WYKONAWCAMI A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SU; Z WYKONAWCAMI 
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Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami s'!: 

1) lzabela Gargala (vv'yjasnienia wszelkich spraw technicznych wykonania przedmiotu 

zam6wienia), tel. (0-29) 74 18790 wew. 54 w godzinach: poniedzialek, sroda, czwartek 

8.00 - 16.00, wtorek 8.00 - 17.00, pi,!tek 8.00 - 15.00, e-mail fundusze@somianka.pl 

2) 	 Milena Skura (wyjasnienia w sprawie procedury zam6wieniowej), tel. (0-29) 74 18790 

wew. 54 w godzinach: poniedzialek, sroda, czwartek 8.00 - 16.00, wtorek 8000 - 17.00, 

pi,!tek 8.00 - 15.00, e-mail m.skura@.somianka.pl 

7. 	 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. 	 Oferta musi zostae sporz'!dzona na "Formularzll ofertowym", zgodnym ze wzorem 

stanowi'!cym zal'!cznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. 	 Oferta musi zawierae: 

1) poprawnie wypelniony "Formularz oferty" (zal~cznik nr 1); 
2) wykaz zrealizowanych uslug (zal~cznik nr 2); 
3) kserokopie dokument6w potwierdzaj,!cych doswiadczenie; 
4) wykaz os6b skierowanych przez wykonawcy do realizacji zam6wienia publicznego 

(zal~cznik nr 3); 
5) oswiadczenie Wykonawcy 0 braku przeslanek do wykluczenia z postypowania 

(zal~cznik nr 5); 

6) oswiadczenie 0 potencjale lokalowym (zal~cznik Dr 6); 


7) oswiadczenie 0 potencjale organizacyjnym (zal~cznik Dr 7). 


3. 	 W Formularzu oferty naleZy wskazae ceny calkowit'! za realizacjy uslugi netto i brutto 

oraz kwoty podatku VAT. 

4. 	 Cena ofertowa powinna bye pod ana Iiczbowo i siownie, z zastrzezeniem, ze jezeli 

nasq.pi rozbieznose pomiydzy cen,! wyrazon'! liczbowo i siownie, wama bydzie cena 

wyrazona liczbowo. 

5. 	 Wykonawca musi uwzglydnie w cenie oferty wszelkie koszty i skiadniki niezbydne dla 

prawidiowego i pelnego wykonania zam6wienia oraz wszelkie oplaty i podatki 

wynikaj,!ce z obowi<jZUj,!cych przepis6w. 

6. 	 Cena podana w ofercie powinna bye wyrazona w zlotych polskich, z dokladnosci,! 

do dw6ch miejsc po przecinku. 

7. 	 Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcy w PLN. Cena okreSlona w ofercie 

stanowi jedyne wynagrodzenie przysIuguj,!ce Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy bydzie obejmowae wszelkie koszty (zobowiqzania publiczno-prawne), 1e4ce 

zar6wno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiaj,!cego 

8. 	 Oferta musi bye sporzqdzona w jyzyku polskim. 

9. 	 Oferta musi zawierae peln,! nazwy oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, 

e-mail), NIP oraz daty sporz,!dzeniao 

10. Podana cena obowi,!zuje przez cary okres realizacji projektu i nie podlega waloryzacji. 

II. Formularz ofertowy wraz z zal,!cznikami musi bye podpisany przez osoby upowaznione 

do reprezentacji oferenta. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

uznaJe Sly osoby upowaZnione wskazane we wlasciwym rejestrze lub centralnej 

ewidencji informacji 0 dzialainosci gospodarczej bqdz w stosownym 

mailto:m.skura@.somianka.pl
mailto:fundusze@somianka.pl
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peinomocnictwie. Jezeli peinomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu 

rejestrowego, do oferty nalezy zalqczyc stosowne peinomocnictwo w formie oryginalu 

lub kopii poswiadczonej za zgodnose. 

12. Wprowadzenie przez Oferenta zmian uniemozliwiajqcych oceny zgodnie z przyjytymi 

kryteriami w "Formularzu ofertowym" spowoduje odrzucenie oferty. 

13.0ferenci 	ponoszq wszelkie koszty wlasne zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem 

oferty, niezaleznie od wynikow postypowania. Organizator postypowania nie 

odpowiada za koszty poniesione przez oferentow w zwiqzku z przygotowaniem i 

zlozeniem oferty. 

14. Oferta wraz ze stanowiqcymi jej integralnq czyse zalqcznikami musi bye sporzqdzona 

przez Wykonawcy scisle wedlug postanowien niniejszego zapytania. 

15. Dokumenty stanowiqce tajemnicy przedsiybiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z 

poin. zm.) powilU1Y bye umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem "Tajemnica 

przedsiybiorstwa" . Stosowne zastrzezenie, co do tajemnicy przedsiybiorstwa, 

Wykonawca winien zlozyc na "Forrnularzu Ofertowym". W sytuacji zastrzezenia czysci 

oferty, jako tajemnicy przedsiybiorstwa, Wykonawca zobowiqzany jest do oferty 

zalqczye uzasadnienie w kwestii zwiqzanej z inforrnacjq stanowiqcq tajemnicy 

przedsiybiorstwa. Niezlozenie stosownego uzasadnienia do oferty w czysci dotyczqcej 

tajemnicy przedsiybiorstwa upowazni Zamawiajqcego do odtajnienia dokwnentow i 

ujawnienia ich na wniosek uczestnikow postypowania. 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTW ARCIA OFERT 
1. Oferty stanowiqcq odpowiedz na zapytanie naleZ)' przeslae pocztq elektronicznq na adres: 
m.skura@somianka.pl w postaci skanow podpisanych dokumentow, faxem na numer 29741
87-14, pocztq tradycyjnq na adres: Gmina Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 

Somianka lub dostarczye osobiscie do Punktu Obslugi Klienta znajduj<j.cego siy na parterze 

Urzydu Gminy Somianka do dnia 12 czenvca 2020 roku, do godz. 10.00. 
Wykonawca winien umiescie oferty w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie oraz 

powilU1a bye oznakowana nastypujqcym tekstem: 

Oferta w posttrpowaniu prowadzonym w ramach Zapytania ofertowego na 

"Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C dla 10 osob 


oraz kursu kategorii B dla 20 osob" 

- nie otwierac przed dniem 12 czenvca 2020r. przed godz. 10:15. 


2. Oferty zlozone po terminie nie bydq rozpatrywane. Oferta zlozona po terrninie podlega 

odrzuceniu. 

3. Zamawiajqcy dopuszcza odpowiednie zastosowanie art. 90 ust. 1 ustawy PZP w przypadku 

gdy cena oferty Wykonawcy wyda siy Zamawiaj<j.cemu razqco niska. 

4. Wykonawca moze przed uplywem terrninu skladania ofert zmienie lub wycofac swojq oferty. 

5. Terrnin zwiqzania ofertq ustala siy na okres 30 dni. 

mailto:m.skura@somianka.pl
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9. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJf\CY BE;DZIE SIE; KIEROWAL PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Wszystkie oferty nie podJegajqce odrzuceniu oceniane byd q na podstawie nastypujqcych 


kryteriow, ktoryrni Sq: 


K1. CENA (C) - 60% 


K2. TERMIN PLA TNOSCI F AKTURY (P) - 40% 


Przez CEN~ rozurnie siy calkowitq ceny brutto, uwzglydniajqcq wszystkie koszty zwiqzane z 

realizacjq przedrniotu zarnowienia z uwzglydnieniern wszystkich zobowiqzan publiczno

prawnych, takZe podatku od towarow i uslug - VAT, jeSli dotyczy) 

Punkty bydq liczone wg ponizszego wzoru: 

Najnizsza cena 


C= -------------------------------- x 60 


Cena ocenianej oferty 


Terrnin platnosci faktury - 40 PUNKTOW 

Zarnawiajqcy w rarnach kryteriurn terrnin platnosci faktury - przyzna punkty wedlug 

ponizszych zasad: 

- 7 dni - 0 pkt 


- 14 dni - 15 pkt 


- 21 dni - 25 pkt 


- 30 dni - 40 pkt 


2. Ostateczna ocena ofert to surna punktow z kazdego z kryteriurn = C+P 

3. Ocena punktowa oferty bydzie zaokrqglona do dwoch rniejsc po przecinku. 

4. Za najkorzystniejszq zostanie wybrana oferta z najwyzszq liczbq punktow. 

5.Zarnawiajqcy rna prawo zaZqdae od oferenta potwierdzenia na prawdziwose skladanych 

oswiadczen dodatkowych dokumentow, ktore rnogq bye dostarczone drogq e-mailowa w ciqgu 

3 dni od wyslania wezwania. W przypadku braku dostarczenia zqdanych dokurnentow w 

wyznaczonyrn terminie zarnawiajqcy uzna, ze oferent nie spelnia kryteriow. 

10. 	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. 	 Zarnawiajqcy wyrnaga, by Wykonawca zawar! urnowy na warunkach zawartych 
w zalqczniku ill 4 - istotne postanowienia urnowy. 

2. 	 Zarnawiajqcy zastrzega sobie rnozliwose dokonywania zmian w urnowie zawartej z 
wykonawcq, ktory zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postypowania. 
Ewentualne zrniany zapisow urnowy bydq zawierane w formie pisemnego aneksu, a 
ponadto bydq one rnogly bye wprowadzane z powodu: 
1) v.rystqpienia uzasadnionych zmian tj. niezbydnych do wykonania przedrniotowego 

zarnowienia - w zakresie terminu, \vynagrodzenia oraz zakresu; 
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2) wystqpienia obiektywnych przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego i Wykonawcy 
w zakresie terminu, vvynagrodzenia oraz zakresu; 

3) wystqpienia okolicznosci bydqcych wynikiem dzia1ania si1y wyzszej - w zakresie 
terminu, wynagrodzenia oraz zakresu; 

4) zmiany istotnych regulacji prawnych - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu; 
5) zmian w zawartej umowie 0 dofinansowanie - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz 

zakresu; 
6) gdy nastqpi zmiana powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa w zakresie majqcym 

wp1yw na realizacjy Umowy; 
7) 	 wyniknq rozbieznosci lub niejasnosci w Umowie, kt6rych nie mozna usunqC winny 

spos6b, a zmiana Umowy bydzie umozliwiac usuniycie rozbieznosci i doprecyzowanie 
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapis6w przez Strony, 

11. 	 INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC 
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZA WARCIA UMOWY 
W SPRA WIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

1. 	 Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcy, kt6remu udzieli zam6wienia, 0 terminie i miejscu 
zawarcia umowy, telefonicznie lub pocztq elektronicznq. 

2. 	 W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstqpi od podpisania umowy, Zamawiajqcy 
moze podpisac umowy z Wykonawcq, kt6rego oferta uzyska1a kolejnq najwyzszq liczby 
punkt6w. 

3. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku 

rezygnacji z podpisania umowy przez oferenta, kt6ry zosta1 wybrany. 

4. 	 W przypadku otrzymania dw6ch identycznych i zarazem najkorzystniejszych ofe11, 

Wykonawcy, kt6rzy je zloZyli zostanq poproszeni 0 przedstawienie dodatkowych ofe11 

w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego, bqdz zaproszeni do dalszych negocjacji. 

5. 	 Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) zawiera ceny lub koszt wyzsze niz w zlozonej ofercie lub 

2) zosta1a zlozona po terminie sk1adania ofe11 dodatkowych okreslonym w wezwaniu 

do zlozenia tych ofe11. 

6. 	 Zamawiajqcy uniewaZni postypowanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego bez 
dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w nastypujqcych przypadkach: 
1) nie zlozono zadnej oferty; 

2) nie zlozono zadnej oferty spelniajqcej wymogi Zamawiajqcego; 

3) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwoty,jakq Zamawiajqcy moze przeznaczyc 

na sfinansowanie zam6wienia; 

4) postypowanie obarczone jest wadq, kt6ra uniemozliwia zawarcie waznej umowy; 

5) wystqpila istotna zmiana okolicznosci powodujqca, ze prowadzenie postypowania lub 
wykonanie zam6wienia nie leZy w interesie Zamawiajqcego. 

7. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia postypowania bez podania 
przyczyny. Z tego tytu1u nie przys1ugujq Wykonawcom Zadne roszczenia wobec 

Zamawiajqcego. 

12. POZOST ALE INFORMACJE 
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Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc zmiany lub uzupelnienia tresci Zapytania Ofertowego, 

przed uplywem terminu na skladanie ofert. Informacja 0 wprowadzeniu zmiany lub 

uzupelnieniu trdci Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom jak r6wniez 

zostanie opublikowana na stronie http: //www.ugsomianka.bi p.org.pl/(w zakladce ogloszenia, 

informacje, obwieszczenia2. lezeli wprowadzone zmiany lub uzupelnienia tresci Zapytania 

Ofertowego bydq wymagaly zmiany trdci ofert, Zamawiajqcy przedluzy termin skladania 

ofert. 

13. WYKLUCZENIA 
I. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby) powiqzani 

z Zamawiajqcym osobowo lub kapitalowo. Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe 

rozumie siy wzajemne powiqzania miydzy Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi 

do zaciqgania zobowiqzan w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi 

w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczeg61nosci na: 

a) 	 uczestniczeniu w sp6ke jako wsp61nik sp61ki cywilnej lub sp6lki 

osobowej, 

b) 	 posiadaniu co najmniej 10% udzia16w lub akcji, 

c) 	 pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zar:zqdzajqcego, 

prokurenta, pelnomocnika, 

d) 	 pozostawaniu w zwiqzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w 

linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa powyzej 

Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie oswiadczenia zlozonego przez Wykonawcy zgodnie ze 

wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

2. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), kt6rzy 

nie spelniq warunk6w udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa w rozdziale 5 zapytania 

ofertowego. 

3. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), kt6rzy 

zlozq oferty nie odpowiadajqcq trdci zapytania ofertowego. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa powyzej 

Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie por6wnania trdci oferty Wykonawcy z tresciq 
zapytania ofertowego. 

14. KLAUZULA INFORMACYJNA 

http://www.ugsomianka.bip.org.pl/(w
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1. Zgodnie z przepisem art. I Just. 1 j 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w 

zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 

takich danych oraz uchylenia dyrektyvvy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie 

danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "ROOO", Zamawiajqcy 

informuje, ze: 

1) administratorem przekazanych przez Wykonawcow danych osobowychjest: 

Gmina Somianka 

Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 

Strona internetowa Zamawiajqcego: www.somianka.pl 

Adres poczty e-mail : gmina@somianka.pl ; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w: 

Gminie Somianka mozna kontaktowac Sly pod adresem e-mail: 

rodoanka@gmail.com; 

J) przekazane przez Wykonawcow dane osobowe przetwarzane bydq na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b, c ROOO w celu zwiqzanym z postypowaniem 0 udzielenie 

zamowienia publicznego pn. "Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C dla 

10 osob oraz kursu kategorii B dla 20 osob"- Znak sprawy: Zp.8.2020, 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4) wszelkie dane powierzone przez wykonawcy bydq przechowywyane przez okres 

wynikajqcy z zapisow rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 

oraz instrukcji w sprawie w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w 

zakladowych (Oz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z pain. zm.), rozporzqdzenia 

Parlamentu europejskiego i Rady (UE) N r 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiajqce wsp6lne przepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spofecznego, Funduszu Spojnosci, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajqce przepisy 

og6lne dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylajqce rozporzqdzenie Rady (WE) nr 108312006 
(Oz.U.UEIU2013.347.320), rozporzqdzenia Komisji (UE) NR 65112014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznajqce niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnytrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (OZ.U.UE.L.2014.187.1) lub 
umowy 0 dofinansowanie projektu wsp61finansowanego ze srodkow 

zewnytrznych; 

5) przekazanie przez Wykonawc6w danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbydne celem udzialu w procedurze wyboru wykonawcy i realizacji umowy; 

6) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcow danych osobowych decyzje 

nie bydq. podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 

7) osobom, ktorych dane osobowe Sq przetwarzane przysluguje: 

mailto:rodoanka@gmail.com
mailto:gmina@somianka.pl
http:www.somianka.pl
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- na podstawie art. J5 RODO prawo dostypu do 'vvbsnych danych osobowych ; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania wtasnych danych 

osobowych; 

na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ogramczema 

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, 0 ktorych mowa 

wart. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ocruony Danych Osobowych, w 

razie uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) nie przystuguje osobom, ktorych dane osobowe sq. przetwarzane: 

- w zwiqzku z 31i. 17 RODO prawo do usuni((cia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyz podstawq. prawnq. przetwarzania danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. b, c RODO; 

9) dane mogq bye przekazane do organizacji miydzynarodowych w zwiq.zku 

z rozliczeniem projektu finansowanego ze srodkow zewnytrznych. 

Integralnq. czyse niniejszego zapytania stanowiq: 

Zalq.cznik nr 1 - Fonnularz ofertowy 

Zalqcznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych uslug 

Zalq.cznik nr 3 - Wykaz osob skierowanych przez wykonawcy do realizacji zamowienia 

publicznego 

Zalqcznik nr 4 - Wzor umowy 

Zalq.cznik nr 5 Oswiadczenie Wykonawcy 0 braku przeslanek wykluczenia 

z postypowania 

Zalqcznik nr 6 - Oswiadczenie 0 potencjale lokaJowym 

Zalq.cznik nr 7 - Oswiadczenie 0 potencjale organizacyjnym 

Data 4 czerwca 2020r. 
Zahvierdzam 


