
 
Opoczno, 07.01.2019 r. 

Zamawiający: 
MROZEK MACIEJ „EKSPERT”  
ul. Józefa Twardzickiego 60,  
85-796 Bydgoszcz. 
NIP: 554 187 55 86, REGON 092950052 
 

 

Rozeznanie rynku nr 1/KIEROWCA II/RR 

w ramach procedury rozeznania rynku 

 

W związku z realizacją projektu pn. „KIEROWCA II – szybka ścieżka awansu” nr RPLD.11.03.01-10-
0070/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, XI.3.1 Kształcenie 
zawodowe, Wnioskodawca MROZEK MACIEJ „EKSPERT” zaprasza do składania ofert cenowych w 
ramach procedury rozeznania rynku, na wynajem symulatora jazdy samochodem ciężarowym oraz 
zapewnienie instruktora, który przeprowadzi zajęcia praktyczne na symulatorze jazdy w warunkach 
specjalnych. 

 
I. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest realizowane zgodnie z procedurą rozeznania runku w 
rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020” (wersja  z dnia 19 września 2016 r.). Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem symulatora jazdy samochodem ciężarowym oraz 
zapewnienie instruktora, który przeprowadzi zajęcia praktyczne na symulatorze jazdy w warunkach 
specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej w zakresie bloku programowego 
określonego dla kategorii C, C + E, C1 i C1 + E w wymiarze 70 godzin (7 grup x 10 osób x 1 godzina) 
w warunkach specjalnych w ramach projektu „KIEROWCA II – szybka ścieżka awansu”. 

2. Zakres zamówienia obejmuje następujące części: 

Część Nazwa Suma 
godzin 

Część I wynajem symulatora jazdy samochodem 
ciężarowym 

70 h 

Część II zapewnienie instruktora, który przeprowadzi zajęcia 
praktyczne na symulatorze jazdy w warunkach 
specjalnych w ramach kursu KWP 

70 h 

 



 

 

3. Usługa w ramach zamówienia powinna być wykonana zgodnie z warunkami prowadzenia szkolenia 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia 
kierowców wykonujących przewóz drogowy. 

 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz zastrzega sobie prawo do zmiany ilości 

godzin w pełnym zakresie realizacji zamówienia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb 
uczestników a także w zależności od potrzeb organizatora. 

 

5. Urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, powinno spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w 
sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. Nr 81, poz. 444) 
wydanym na podstawie Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 
125 poz. 1371). 

6. Termin realizacji zamówienia: 01.2019 r. – 8.2020 r. 

7. Miejsce realizacji zamówienia: województwo łódzkie. 

8. Warunki realizacji zamówienia: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Instruktora z wymaganymi uprawnieniami (jeśli 
takie uprawnienia są wymagane) do przeprowadzenia zajęć praktycznych na symulatorze jazdy 
w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej w zakresie 
bloku programowego określonego dla kategorii C, C + E, C1 i C1 + E. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionych 
dokumentów, potwierdzających przeprowadzenie zajęć; 

c) Zamawiający zastrzegają sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób skierowanych 
na zajęcia praktyczne na symulatorze jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu 
Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej w zakresie bloku programowego określonego dla kategorii 
C, C + E, C1 i C1 + E. 

d) Wynagrodzenie obliczone będzie jako iloczyn ilości godzin wynajmu symulatora oraz ceny 
jednostkowej (wynikającej  z oferty Wykonawcy).  

e) Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w cyklach miesięcznych, w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na 
podstawie harmonogramu zrealizowanych godzin zajęć  praktycznych, list obecności, adnotacji 
w karcie zajęć praktycznych i protokołu odbioru zamówienia częściowego. 

f) Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia uzależniona jest od otrzymania przez 
Zamawiającego środków finansowych od Instytucji Zarządzającej na realizację projektu. W 
związku z powyższym odroczenie terminu zapłaty spowodowane opóźnieniem przekazania 
środków EFS z przyczyn niedotyczących Zamawiającego nie stanowi podstawy do dochodzenia 
przez Zleceniobiorcę odsetek za czas opóźnienia lub odszkodowania. 

g) Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres 
dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej 
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą). 

h) Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. 

 

 
 



 

 

III. Informacje o wykluczeniu 

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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: 

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

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

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu: 
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  (jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania). 
b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. 6-cio osiowym symulatorem jazdy 

samochodu ciężarowego spełniającym wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w 
warunkach specjalnych (Dz. U. Nr 81, poz. 444), posiadającym odpowiedni certyfikat wydany 
przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji. 

c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zapewnienia Instruktora z 
wymaganymi uprawnieniami (jeśli takie uprawnienia są wymagane) do przeprowadzenia zajęć 
praktycznych na symulatorze jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji 
Wstępnej Przyspieszonej w zakresie bloku programowego określonego dla kategorii C, C + E, 
C1 i C1 + E  
 
Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o informacje zawarte w 
formularzu ofertowym. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.  
2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 

ofertowego: 
a) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 
b) Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań. 

Oferta nie zawierająca załącznika nr 2 nie będzie rozpatrywana.  
3. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki oraz aktualny Załączniki powinny 

zostać złożone w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być złożone w kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 



 

 

 
VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

I. Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan formularza ofertowego z 
wymaganymi załącznikami) na adres e-mail: biuro@ekspert-szkolenia.pl, osobiście w biurze 
Projektu: ul. Dworcowa 2c; 26-300 Opoczno, lub listownie (decyduje data wpływu) na adres 
siedziby Zamawiającego: ul. Fordońska 353, 85-766 Bydgoszcz. 

II. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty. 
III. Termin złożenia oferty: do 14.01.2019 r.  

 
VII. Informacje dodatkowe  

1. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. 
2. Termin związania z oferta wynosi 30 dni. 
3. Osoba do kontaktu: Łukasz Ociesielski – koordynator projektu, nr tel. 570 234 350 (w godz. 

8:30-15:30), e-mail: biuro@ekspert-szkolenia.pl. 
 

 
 

Łukasz Ociesielski – koordynator projektu 
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