
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach 
ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny 

Tel. 62 721 57 23, e-mail: zspzduny@wp.pl 

  Zduny, 7.02.2020.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Gmina Zduny/Zespól Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach zwraca się z prośbą        
o przedstawienie oferty na kurs prawa jazdy  w ramach projektu WRPO  „Dobre 

kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży 
na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” 

I.  Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla 10 uczniów Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych  w Zdunach. 

- 30 h zajęć teoretycznych w budynku szkoły   

- 30 h praktycznej nauki jazdy 

II.  Termin i miejsce wykonania kursu 
 
Termin wykonania dostawy do dnia: 31.05.2020 
 
III.  Sposób przygotowania oferty. 

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania i 

która winna być: 

1) opatrzona pieczątką firmową, 

2) posiadać datę sporządzenia,  

3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

4) podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 

IV.  Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr1. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

3. Zaakceptowany wzór umowy wg Załącznika nr 2. 

 

 

V. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach, ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny w 
zamkniętej kopercie  z dopiskiem: oferta na kurs prawa jazdy  w ramach projektu 



 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach 
ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny 

Tel. 62 721 57 23, e-mail: zspzduny@wp.pl 

WRPO „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie 
zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” bądź przesłać 
ofertę drogą elektroniczną na adres e-mailem: zspzduny@wp.pl do dnia 21.02.2020 r. do  
godz. 12.00. 

2. Oferty złożone po tym  terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VI.  Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

VII.  Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie nastąpi dnia 21.02.2020 r. w gabinecie Dyrektora szkoły o godz. 12.15. 

VIII.  Wyjaśnienie. 

Wyjaśnień w sprawach dotyczących prowadzonego niniejszego zapytania ofertowego udziela 

Pani Renata Błażejczyk pod numerem telefonu 6984444736 w godz. 08.00 -15.00 poniedziałek 

– piątek. 

IX.  Ocena ofert i jej kryteria:  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium cena – 100% 

 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium. 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • Max  (C) 

gdzie: 

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

C min - najniższa cena  spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci - cena oferty "i"; 

Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 

 

X. Inne postanowienia dotyczące zapytania ofertowego. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie procedur wewnętrznych Urzędu 

Miejskiego w Zdunach. 



 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach 
ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny 

Tel. 62 721 57 23, e-mail: zspzduny@wp.pl 

2. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 

ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 W RAMACH 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

3. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

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

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych 

lub osobowych z Zamawiającym. (wzór oświadczenia określony w załączniku nr 3). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany warunków udziału w postępowaniu przed upływem terminu składania ofert. 

2) zamknięcia postępowania bez wybierania oferty bez podania przyczyn. 

5. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki do zapytania ofertowego; 

1) Formularz ofertowy 
2) Wzór umowy 

/-/ Renata Błażejczyk  

Koordynator Projektu 


