
 

 

 
Zapytanie ofertowe nr RR/8/2017/AK w ramach procedury rozeznania rynku 

na przeprowadzenie badao psychologicznych  
z dn. 10.10.2017 r. 

 

W związku z realizacją projektu pn. „AKADEMIA KWALIFIKACJI – aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego”, 
numer RPPM.05.02.02-22-0143/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, 

Wnioskodawca Mrozek Maciej „EKSPERT” zaprasza do składania propozycji cenowych na 
przeprowadzenie badao psychologicznych uczestników projektu ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami i wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, uprawniających do udziału w 
kursach w prawa jazdy kat. C, D oraz w kursie Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej. 

I. Zamawiający:  
Osoba do kontaktu: 
Maciej Mrozek 
tel.: 570234350 (w godz. 8:00-16:00) 
e-mail: bydgoszcz@ekspert.alfa.pl. 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie w ramach procedury rozeznania rynku  jest realizowane w rozumieniu i zgodnie z 
„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 
(wersja  z dnia 19 lipca 2017 r.).  
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówieo 
Publicznych. 
 
III. Przedmiot rozeznania rynku:  
1. Zamówienie obejmuje: 

a) przeprowadzenie badao psychologicznych 36 uczestników projektu (3 grupy szkoleniowe x śr. 
12 osób) ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wykonywania pracy na 
stanowisku kierowcy uprawniających do udziału w kursie prawa jazdy kat. C oraz kursie 
Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej, 

b) przeprowadzenie badao psychologicznych 24 uczestników projektu (2 grupy szkoleniowe x śr. 
12 osób) ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wykonywania pracy na 
stanowisku kierowcy uprawniających do udziału w kursie prawa jazdy kat. D oraz kursie 
Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej. 

2. Na badania będą kierowane grupy śr. 12-osobowe. Badanie powinno byd wykonane w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania Wykonawcy listy osób skierowanych na 
badania. 

3. Uczestnikami projektu są osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), z 
wyłączeniem osób przed ukooczeniem 30 roku życia, zamieszkujące na obszarze o wysokiej stopie 
bezrobocia województwa pomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; o niskich 
kwalifikacjach, w tym również osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne. 
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4. Celem badao jest wydanie orzeczenia o braku przeciwwskazao psychologicznych do 
kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii C lub D oraz wydanie orzeczenia o 
braku przeciwwskazao psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. 

5. Badania psychologiczne powinny byd prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. 
o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U.2016. 627 z późn.zm.), zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badao psychologicznych 
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób 
wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.  

6. W ramach badao Wykonawca zobowiązany będzie do:  
a) terminowego i starannego wykonania zamówienia, 
b) zapewnienia personelu uprawnionego do przeprowadzania  badao kierowców, 
c) przekazania Zamawiającemu kopii wydanych zaświadczeo wraz z protokołem odbioru 

wskazującym na prawidłowe wykonanie zamówienia,  
d) przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu w 

terminie od rozpoczęcia realizacji Projektu do 31 grudnia 2028 roku. 
6. Okres realizacji zamówienia: od 10.2017 r. (od dnia podpisania umowy) do 31.03.2017 r.  

7. Miejsce realizacji kursów:  badania psychologiczne powinny byd przeprowadzone na terenie 
Słupska (województwo Pomorskie).  

IV.  Informacje na temat zakresu wykluczenia 
1. Zamawiający nie może udzielid zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązao w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- Pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 

prostej, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu potwierdzenia braku powiązao kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych 
powiązao (według wzoru z załącznika nr 2). 
 

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadają uprawnienia 
do osobistego wykonania zamówienia. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o oświadczenie w 
treści formularza ofertowego. 
 
 
 
VI.  Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Oferta musi byd wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Oferta i oświadczenia muszą byd 
podpisane przez osobę upoważnianą przez Wykonawcę. Kopie dokumentacji przedkładanej przez 
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Wykonawcę powinny zostad potwierdzone za zgodnośd z oryginałem przez osoby do tego 
uprawnione. 

2. Ofertę należy złożyd na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 
ofertowego: 

a) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 
b) Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązao, 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1. Oferty należy składad za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy z 

wymaganymi załącznikami) na adres e-mail: bydgoszcz@ekspert.alfa.pl, osobiście lub listownie  w 
(decyduje data wpływu) na adres biura Zamawiającego: ul. Fordooska 353, 85-766 Bydgoszcz. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty. 
3. Termin złożenia oferty: do 13.10.2017 r. do godziny 15:59:59. 
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zniszczona. 
 
VIII.  Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmiany postanowieo umowy w zakresie: 
a. okresu realizacji umowy, 
b. ostatecznej liczby osób skierowanych na badania.  
c. zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 

publicznego określonego w umowie. 
2. Zmiana postanowieo Umowy może nastąpid również w przypadku, gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu Umowy. Wówczas Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie 
wymaganym przepisami. 
 

VI. Informacje dodatkowe  

1. Projekt jest realizowany od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. 
2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. 
3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. 
4. Jeżeli cena złożonej oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do podmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest 
niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetyczna ceny wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnieo, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów mających wpływ na wysokośd ceny. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 
postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i 
finansowych. 

 


