Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

DA.MP.232.51.2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla osób uczestniczących
w edukacji w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na poziomie wyższym – 10 osób.
Kurs realizowany będzie dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Podniesienie jakości kształcenia w
odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z
EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,
w terminie do 28.02.2021r.
1. ZAKRES USŁUGI:
a) Kurs prawa jazdy kategorii B – dla 10 osób w zakresie części teoretycznej i praktycznej

Termin realizacji: do 28.02.2021r, harmonogram do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu
umowy w zależności od dyspozycyjności uczestników kursu.
Liczba uczestników: 10 osób (może ulec zmianie – nie mniej niż 5 osób)
Miejsce realizacji: Płock
2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.1. Wykonawca obowiązany jest spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczenia, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia, tj.
a. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
b. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa
skarbowe),
c. Nie jest prowadzone wobec wykonawcy postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
d. Posiadanie zdolności technicznej i sytuacji finansowej pozwalającej na rzetelną i
terminową realizację zamówienia,
e. posiada uprawnienia do prowadzania kursów kat. B dla kandydatów na kierowców na
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i
wykładowców tj. wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
kierowców niezbędny w celu prowadzenia kursów na prawo jazdy,
f. prowadzi działalność w zakresie szkolenia kierowców zgodnie z obowiązującym prawem
w zakresie przedmiotu zamówienia od minimum 7 lat,
g. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej (OC). Polisa powinna obejmować swym zakresem czasowym cały okres trwania
usługi,
h. dysponowanie ( Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował) co najmniej 1 osobę
pełniącą rolę Wykładowcy oraz co najmniej 2 osoby pełniącą funkcję instruktora jazdy
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posiadających wymagane uprawnienia oraz minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie
prowadzenia kursów prawa jazdy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości ww. oświadczeń przed podpisaniem
umowy oraz na każdym etapie realizacji zamówienia.
3. KRYTERIA OCENY :
a)

Cena

4. DODATKOWE:
1. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić odpowiednią dokumentację projektową oznaczoną
logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego:
a) dziennik zajęć,
b) listy obecności uczestników kursu.
3. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za kurs, zobowiązany będzie do
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
a) nie zgłoszeniu się uczestników na kurs,
b) przerwaniu kursu lub rezygnacji z uczestnictwa,
c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu kursu i umowy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie realizacji usługi,
następujące dokumenty:
a) dziennik zajęć zawierający: podpisane listy obecności uczestników, wymiar godz. zajęć, temat
zajęć lista potwierdzająca odbiór materiałów, potwierdzenie odbioru zaświadczeń,
b) oryginały ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników kursu,
c) oryginały imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs,
d) oryginały imiennego wykazu osób, które nie ukończyły kursu,
e) ksero

zaświadczeń

o

ukończeniu

przez

uczestników

kursu/zdaniu

wewnętrznych(podpisane za zgodność z oryginałem),
f) faktura VAT/rachunek za zrealizowany kurs,
g) inna dokumentacja niezbędna do rozliczenia kursu.
5. Zorganizowaniu niezbędnych badań lekarskich (płatność przez uczestników kursu).
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egzaminów

