Znak sprawy KG.261.3.2016

Sztum…………………

Formularz ofertowy

na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. T dla 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach o wartości poniżej 30 000 euro netto
Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach
zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia:
a. Wykonawca zorganizuje kurs prawa jazdy kat. T dla 15 uczniów z Zespołu Szkół
Zawodowych w Barlewiczkach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany liczby uczniów uczestniczących w kursie.
b. Każdemu uczestnikowi kursu Wykonawca zapewni:
- teorię – 30 godz. lekcyjnych grupowo (1 godz. lekcyjna = 45 min.)
- praktykę – 20 godz. indywidualnej jazdy (1 godz. = 60 min.)
- egzamin wewnętrzny
- przekazanie dokumentacji uczestników kursu do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Elblągu po zdaniu przez nich egzaminu wewnętrznego
c. Wykonawca musi zorganizować szkolenie na terenie Sztumu lub zapewnić dojazd
uczestników do miejsca szkolenia. Wykonawca musi zapewnić warunki lokalowe (salę
wykładową), plac manewrowy, wyposażenie dydaktyczne, pojazd do nauki jazdy posiadające
ubezpieczenie OC oraz NNW (minimalny zakres ochrony: zgon w skutek następstw
nieszczęśliwego wypadków i trwały uszczerbek na zdrowiu), doświadczoną i
wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia kursu w części teoretycznej i praktycznej oraz
prowadzić dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z r. W sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
d. Zajęcia mogą być organizowane w dni nauki szkolnej w godzinach popołudniowych
niekolidująco z zajęciami szkolnymi oraz w soboty i w niedziele pod warunkiem, że
uczestnicy kursu wyrażą zgodę na prowadzenie zajęć w dni wolne. Dogodne dla uczestników
kursu godziny spotkań Wykonawca ustali razem z uczestnikami kursu.
e. wykonawca przeprowadzi kurs zgodnie z :
 Ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98 z 1997 r. ,
poz. 602)
 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26
lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez
egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U.
2016 poz. 232).
f. rozliczenie nastąpi w ciągu 3 dni od daty zakończenia kursu na podstawie podpisania
protokołu odbioru kursu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokumentacji w postaci:
kopii karty egzaminu wewnętrznego dla każdego uczestnika
2. Termin realizacji zamówienia: 01.12.2016 - 31.03.2017.

4. Warunki płatności: przelew ……..dni
6. Całkowity koszt zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. T dla 15 uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stanisław Staszica w Barlewiczkach
………………………………………………netto + …….…(VAT)………………………….
………………………………………………brutto słownie……………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca:

……………………………………
(data, podpis i pieczęć
os. upoważnionej)

