Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)
nr sprawy: CKPiDZ.2701.2.2018/AZAZ

MIASTO RUDA ŚLĄSKA
41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
tel/fax 32-248-73-80
e-mail: ckpidz@ckprsl.pl

Ogłoszenie o zamówieniu
(zwane dalej zamienne ogłoszeniem)
na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B”
– stanowiące Zadanie Nr 4 Projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji
i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia
Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zatwierdzone przez:
Ruda Śląska, ……………………………………

…………………………………………………………
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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Rozdział 1
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego
Miasto Ruda Śląska
z siedzibą organu zarządzającego przy
pl. Jana Pawła II nr 6
41-709 Ruda Śląska
Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika, Jana Lomanię - dyrektora Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej,
ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska tel. 32-248-73-80; e-mail: ckpidz@ckprsl.pl
działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Ruda Śląska
nr SP.0772-672.2018 z 26.07.2018 r.
2. Podstawa prawna postępowania
Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”; w sprawach
nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu, regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi
społeczne w Urzędzie Miasta Ruda Śląska – Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17 maja
2017 r. nr SP.0050.1.25.2017 (regulamin w załączeniu).
3. Etapy postępowania
3.1. Postępowanie składa się z następujących etapów:
3.1.1.

Upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
(dalej BIP): www.rudaslaska.bip.info.pl oraz www.bip.ckprsl.pl

3.1.2.

Pytania Wykonawców do treści ogłoszenia o zamówieniu,

3.1.3.

Składanie ofert,

3.1.4.

Badanie i ocena złożonych ofert,

3.1.5.

Wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania,

3.1.6.

Zawarcie umowy,

3.1.7.

Informacja na stronie BIP o udzieleniu zamówienia albo informacja o nieudzieleniu
zamówienia.
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4. Prawa Zamawiającego
4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień
od Wykonawców, dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również
złożonych dokumentów, z uwzględnieniem zapisu pkt 3.1 rozdziału 2 niniejszego ogłoszenia.
4.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
5. Koszty udziału w postępowaniu
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
6. Język postępowania oraz czytelność dokumentów
6.1. Językiem obowiązującym w toku postępowania jest język polski.
6.1.1. Oferta oraz wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być
sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język
polski.
6.1.2. Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć
je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
6.1.3. W

razie

wątpliwości/rozbieżności

pomiędzy

wersją

obcojęzyczną

i wersją

polskojęzyczną uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6.2.

Oferta oraz każdy inny dokument składany w postępowaniu musi być czytelny i zapisany
techniką nieścieralną. W przypadku gdy dokument będzie nieczytelny, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do jego treści.

7. Przedmiot postępowania oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B dla 30 osób,
w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w sposób umożliwiający uczestnikom nabycie umiejętności do zdania teoretycznego i praktycznego
egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany
ilości uczestników kursu (zmniejszenie maksymalnie o 5 osób, bez zmiany ceny za jedną osobę)
w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; o zaistniałej sytuacji Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej.
W takim przypadku cena ogólna będzie mnożnikiem ilości osób i ceny za 1 osobę, przedstawionej
w formularzu oferty.
Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne były przeprowadzone na terenie miasta
Ruda Śląska lub w miastach w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego
(uwzględniając zapisy zawarte w pkt 8 ppkt 6) OPZ – Zał. Nr 6 do ogłoszenia), w dni wolne od nauki
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szkolnej w godzinach między 08.00-16.00, w dni nauki szkolnej w godzinach 16.00 – 20.30 (dopuszcza
się także godziny wcześniejsze o ile nie kolidują z zajęciami nauki szkolnej). Zamawiający wymaga,
aby terminy zajęć zostały uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian
w programie zajęć po uprzednim uzgodnieniu ich z wybranym Wykonawcą zadania. Zajęcia
teoretyczne (30 godz.) powinny być przeprowadzane w dostosowanych pomieszczeniach,
wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,
spełniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, natomiast zajęcia praktyczne (30 godz.)
powinny być przeprowadzone w dostosowanym do tego celu pojeździe. Wyposażenie ośrodka
szkolenia kierowców musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280).
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do ogłoszenia.
8. Termin realizacji przedmiotu postępowania
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, z tym że dokumenty
wyszczególnione w pkt 6 załącznika nr 6 do ogłoszenia (Opis przedmiotu zamówienia) należy
przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy.
9. Opis

sposobu

udzielania

wyjaśnień

do

treści

niniejszego

ogłoszenia

oraz

sposób

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
9.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia kierując
swoje zapytania w formie pisemnej, faxem lub przy pomocy poczty elektronicznej.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem
terminu

składania

ofert,

pod

warunkiem,

że

wniosek

o

wyjaśnienie

wpłynął

do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Zamawiający, pomimo upływu terminu, o którym mowa powyżej,
może udzielić wyjaśnień na zadane pytania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
9.2. Treść wyjaśnienia, bez wskazania źródła zapytania, zostanie zamieszczona na stronie
internetowej BIP, na której upubliczniono niniejsze ogłoszenie.
9.3. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną bądź faksem.
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9.4. Pytania należy kierować:
9.4.1. w formie pisemnej na adres Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia
Zawodowego w Rudzie Śląskiej,
9.4.2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: ckpidz@ckprsl.pl
9.4.3. faksem: 32/248-73-80,
9.4.4. osoba do kontaktów z Wykonawcami: Jan Górny.
10. Zmiana treści ogłoszenia
10.1. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść
niniejszego ogłoszenia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej
BIP, na której upubliczniono niniejsze ogłoszenie.
10.2. W związku ze zmianą treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania
i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ofercie.
10.3. Zmiany treści ogłoszenia oraz udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia, o których
mowa w pkt. 9.1. są wiążące dla Wykonawców.
11. Unieważnienie postępowania
11.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane
w art. 93 ust. 1 ustawy, który stosuje się odpowiednio, a w szczególności:
11.1.1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający
może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania,
11.1.2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można
było wcześniej przewidzieć,
11.1.3. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
11.1.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą
zawarcie

niepodlegającej

unieważnieniu

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego.
Rozdział 2
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania:
1.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy;
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1.2. Z postępowania zostaną wykluczeni także Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania
następujących warunków:
1.2.1

Wykonawca musi wykazać, że posiada

wpis do rejestru przedsiębiorców

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, spełniający warunki określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280);
1.2.2

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował)
co najmniej trzema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi
odpowiednie uprawnienia, spełniający warunki określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających

się

o

uprawnienia

do

kierowania

pojazdami,

instruktorów

i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280).
1.2.3

Wykonawca musi wykazać, dysponowanie/dysponuje lub będzie dysponować
co najmniej 3 pojazdami spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających

się

o uprawnienia

do

kierowania

pojazdami,

instruktorów

i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280);
2. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty na potwierdzenie spełniania braku podstaw
wykluczenia z postępowania
2.1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, z uwagi na okoliczności wskazane w pkt. 1.1.
(przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy) niniejszego rozdziału, Wykonawca zobowiązany
jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
do ogłoszenia.
2.2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z uwagi na okoliczności wskazane w pkt 1.2.
(warunki udziału w postępowaniu), Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć
następujące oświadczenia/dokumenty:
2.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
2.2.2. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
kierowców, spełniający warunki określone w § 3 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających

się

o

uprawnienia

do

kierowania

pojazdami,

instruktorów

i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280).
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2.2.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie
z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.
2.2.4. wykaz narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia (wykaz
pojazdów).
Uwaga nr 1:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 1.2.2. lub 1.2.3. niniejszego rozdziału, może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych (kwalifikacje zawodowe, uprawniania, pojazdy) innego
podmiotu. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zdolności (zasobów) na potrzeby realizacji
zamówienia.
Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa powyżej, musi wynikać w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub uprawnień, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne i zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w pkt. 1.1. niniejszego rozdziału. W przypadku, gdy wobec
tego podmiotu zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania, Wykonawca może
wskazać inny podmiot, bądź wykazać, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
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Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w pkt. 1.2.2. lub 1.2.3. niniejszego rozdziału ogłoszenia, polega
na zdolnościach (zasobach) innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, stanowiących załączniki nr
2 i 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Badanie i ocena złożonych oświadczeń i dokumentów
3.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy
złożyli wymagane dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta będzie podlegała odrzuceniu,
postępowanie będzie podlegało unieważnieniu lub oferta będzie zawierała cenę, która
przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć za realizację przedmiotu
postępowania, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny tej oferty.
3.2. Oświadczenia Wykonawcy lub innych podmiotów muszą być złożone w oryginale, z kolei
dokumenty dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów muszą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmiot,
którego dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
3.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 1 niniejszego
rozdziału, zostanie dokonana na podstawie dokumentów wskazanych w pkt. 2 niniejszego
rozdziału, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
4. Procedura samooczyszczenia (self-cleaning)
4.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub

przestępstwem

skarbowym,

zadośćuczynienie

pieniężne

za

doznaną

krzywdę

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych,

które

są

odpowiednie

dla

zapobiegania

dalszym

przestępstwom

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
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4.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.
Rozdział 3
OFERTA
1. Opis sposobu przygotowania oferty
1.1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną
ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
1.2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty - zgodnie z załącznikiem
nr 1 do ogłoszenia.
1.3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający może wezwać
Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o określony czas. Brak wyrażenia
zgody na przedłużenie związania ofertą będzie skutkował odrzuceniem złożonej przez
Wykonawcę oferty.
1.4. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z zakresem niniejszego postępowania.
1.5. Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty, w tym samym opakowaniu należy
złożyć:
1.5.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy),
1.5.2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 2 rozdziału 2 ogłoszenia.
1.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy będących załącznikami do niniejszego ogłoszenia, winny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Dopuszcza się złożenie oferty, oświadczeń na drukach
Wykonawcy pod warunkiem, że ich treść będzie zgodna z postanowieniami ogłoszenia.
1.7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności,
co oznacza, że musi być podpisana własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Wykonawcę). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonym
pełnomocnictwem.
1.8. Jeżeli

z

dokumentu/ów

lub pełnomocnictwa/

określającego/ych

pełnomocnictw

wynika,

status

prawny

iż do reprezentowania

wykonawcy/ów
wykonawcy/ów

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
1.9. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w pkt. 1.8 niniejszego rozdziału nie wynika wprost
z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału, wystawione przez osoby do tego upoważnione
lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.
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1.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. musi być parafowane przez
Wykonawcę lub wyznaczonego Pełnomocnika.
1.11. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty zaleca się umieszczenie informacji o ilości stron.
1.12. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami ogłoszenia o
zamówieniu.
1.13. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 419), Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje
Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane
i stanowić

oddzielną

część

oferty,

opisaną

w

następujący

sposób:

„tajemnica

przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
1.14. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości
bez jej uszkodzenia. Kopertę należy zaadresować oraz opisać w następujący sposób:

MIASTO RUDA ŚLĄSKA
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
41-709 Ruda Śląska, Hallera 6
Oferta do postępowania na:
przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B”
– stanowiące Zadanie Nr 4 Projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program
aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 11.2.1 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Nie otwierać przed 09.10.2018 r. godz. 11:00
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2. Zmiana oraz wycofanie oferty
2.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty.
2.1.1. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania
ofert – w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem), pod rygorem nieważności.
2.1.2. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie
z pkt. 1.14 niniejszego rozdziału), a opakowanie winno zawierać dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
2.2. Przed upływem terminu składania oferty Wykonawca może wycofać ofertę.
2.2.1. O wycofaniu oferty Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego przed
upływem terminu składania oferty – w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem),
pod rygorem nieważności.
2.2.2. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie
z pkt. 1.14 niniejszego rozdziału), a opakowanie winno zawierać dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.
3.

Opis sposobu obliczania ceny w ofercie
3.1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3.2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) – cena ryczałtowa.
Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Z uwagi na fakt, iż realizacja zamówienia
wykracza poza rok 2018, Wykonawca winien uwzględnić w cenie minimalne wynagrodzenie
za pracę albo minimalną stawkę godzinową, które będą obowiązywać od 01.01.2019 r.
3.3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
- cena brutto/netto, (Zamawiający wskazuje iż zgodnie z Art.43, ust. 1, pkt 29 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zwalnia się od podatku
VAT).
3.4. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
- cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie (do drugiego
miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd
co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.
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4. Miejsce i termin składania ofert
4.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia
Zawodowego w Rudzie Śląskiej (w sekretariacie), nie później, niż do dnia 09.10.2018 r.
do godziny 10:30.
4.2. Oferty otrzymane po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną Wykonawcom
zwrócone.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert
5.1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 09.10.2018 r. o godzinie 11:00,
w sali nr 1 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie Śląskiej.
5.2. Otwarcie ofert jest jawne.
5.3. Odczytaniu podlega imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, a także
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji (o ile
dotyczy) oraz warunki płatności zawarte w ofercie.
5.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje o wysokości środków
finansowych, które zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania.
6. Poprawa założonych ofert
6.1. Zamawiający może poprawić w ofercie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona:
6.1.1. oczywiste omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie
wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne, niezamierzone opuszczenie
jednego wyrazu itp.),
6.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
6.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
7. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie jego oferty
7.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
7.1.1. który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych
w pkt. 1.1. lub 1.2. rozdziału 2 ogłoszenia, przy czym ofertę Wykonawcy
wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7.2.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 89
ust. 1 ustawy, które zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych na usługi
społeczne stosuje się odpowiednio, a w szczególności gdy:
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7.2.1. jej treść jest niezgodna z treścią niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 6.1.3
powyżej;
7.2.2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca
nie udowodni, iż cena ta zapewnia prawidłowe wykonanie zamówienia;
7.2.3. zawiera błąd w obliczeniu ceny, nie będący jedną z omyłek, o których mowa
w pkt. 6.1. niniejszego rozdziału;
7.2.4. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa.
8. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
8.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a)

cena ofertowa

- 82 pkt,

b)

jakość kształcenia (% zdawalności egzaminów)

- 9 pkt,

c)

termin realizacji szkolenia

- 4 pkt,

d)

jakość personelu - wykształcenie pedagogiczne instruktorów

- 5 pkt.

8.1.1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę
punktów, wyliczoną w następujący sposób:
Ad. a)

cena ofertowa IPc - maksymalnie 82 pkt - wg następującego wzoru:
CN
I Pc = ----- x Zc
CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:
I Pc

– liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,

CN

– cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB

– cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

Zc

– znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 82 pkt.

Uwaga nr 2:
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry
po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra
po przecinku nie ulega zmianie.
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Ad. b)

jakość kształcenia IPj (% zdawalności egzaminów) – maksymalnie 9 pkt

Punktowa ocena kryterium: jakość kształcenia (% zdawalności egzaminów) zostanie dokonana
na podstawie „Analizy statystycznej za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. w zakresie średniej
zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz liczba uwzględnionych skarg na dany
ośrodek”. Punkty zostaną przydzielone Oferentom spełniającym następujące kryteria:
-

średnia

zdawalność

absolwentów

ośrodka

egzaminu

teoretycznego

poniżej

50%;

ośrodka

egzaminu

teoretycznego

powyżej

50%;

ośrodka

egzaminu

teoretycznego

powyżej

55%;

ośrodka

egzaminu

teoretycznego

powyżej

60%;

praktycznego poniżej 20% - 0 pkt.
-

średnia

zdawalność

absolwentów

praktycznego powyżej 20% - 3 pkt.
-

średnia

zdawalność

absolwentów

praktycznego powyżej 22% - 6 pkt.
-

średnia

zdawalność

absolwentów

praktycznego powyżej 25% - 9 pkt.
Uwaga nr 3:
„Analiza statystyczna za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. w zakresie średniej zdawalności
osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz liczba uwzględnionych skarg na dany
ośrodek” jest zamieszczona pod adresem: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.
php?iddok=39096&idmp=459&r=r
Uwaga nr 4:
W przypadku Wykonawców mających swoje siedziby poza Miastem Ruda Śląska, przy
obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje informacje równorzędne do przedstawionej
w Uwadze nr 4, zamieszczone na stronach BIP jst będących siedzibą Wykonawcy. W takim
przypadku Oferent musi przedstawić odpowiedni adres strony internetowej.
Uwaga nr 5:
W przypadku Wykonawców którzy nie zamieszczą w Ofercie Wykonawcy (Zał. Nr 1 do SIWZ)
informacji, lub jeżeli nie da się zweryfikować zamieszczonej informacji, w kryterium jakość
kształcenia, Zamawiający przydzieli w tym kryterium 0 punktów – szczegółowa informacja
zawarta jest w przypisie znajdującym się w formularzu oferty.
Ad. d)
Punktowa

termin realizacji kursu IPt - maksymalnie 4 pkt

ocena

zdeklarowanego

terminu

realizacji

spełniających

warunki

określone

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia
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osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.
2016 poz. 280) . Termin kursu nie może być dłuższy niż 120 dni od dnia zawarcia umowy. Punkty
w kryterium będą przyznane w następujący sposób:
-

termin realizacji kursu do 120 dni od dnia zawarcia umowy – 0 punktów – maksymalny termin
wykonania zamówienia,

-

termin realizacji kursu do 100 dni od dnia zawarcia umowy – 1 punkt,

-

termin realizacji kursu do 90 dni od dnia zawarcia umowy – 2 punkty,

-

termin realizacji kursu do 80 dni od dnia zawarcia umowy – 3 punkty,

-

termin realizacji kursu do 70 dni od dnia zawarcia umowy – 4 punkty.
Ad. e)

jakość personelu - wykształcenie pedagogiczne instruktorów IPw - maksymalnie
5 pkt

Instruktorzy nauki jazdy, skierowani do realizacji zamówienia zarówno wykładający teorię jak
i prowadzący zajęcia praktyczne (jazdy) muszą posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280),
potwierdzone stosownymi dokumentami. Punktowa ocena kryterium: wykształcenie pedagogiczne
instruktorów zostanie dokonana na podstawie dodatkowych kwalifikacji zawodowych – wykształcenia
pedagogicznego spełniającego wymogi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia
2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575),
które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.). Punkty zostaną przydzielone Oferentom
spełniającym następujące kryteria:
-

co najmniej dwóch (z minimalnej liczby trzech instruktorów realizujących kurs) posiada
wykształcenie pedagogiczne – 5 pkt,

-

brak zadeklarowania instruktorów z wykształceniem pedagogicznym – 0 pkt.

Uwaga nr 6:
W celu spełnienia powyższego kryterium Wykonawca przedłoży wykaz instruktorów prowadzących
zajęcia w ramach realizowanego kursu wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających stosowne
wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
8.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie
określonym ofert dodatkowych.
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8.3. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną
(końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
KIP = IPc + IPj + IPt + IPw
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KIP – końcowa ilość punktów,
IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa,
IPj – ilość punktów uzyskanych w kryterium: jakość kształcenia (% zdawalności egzaminów),
IPt – ilość punktów uzyskanych w kryterium: termin realizacji szkolenia,
IPw – ilość punktów uzyskanych w kryterium: jakość personelu - wykształcenie pedagogiczne
instruktorów.
9. Podpisanie umowy
9.1. Zamawiający

zawrze

umowę

z

Wykonawcą,

którego

oferta

zostanie

uznana

za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryteriami
określonymi w pkt. 8.1 niniejszego rozdziału.
9.2. Jeżeli Wykonawca odmówi zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać wyboru następnej z ofert,
która w kolejności uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryterium określonym w pkt
8.1 niniejszego rozdziału i nie podlegała odrzuceniu (a Wykonawca nie podlega
wykluczeniu).
9.3. Wzór umowy zawiera załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.
10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
-

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Ruda Śląska z siedzibą
władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, którego
reprezentuje dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie

Śląskiej,

ul. Hallera

6, 41-709

Ruda

Śląska

tel. 32-248-73-80; e-mail:

ckpidz@ckprsl.pl, który działa na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Ruda Śląska
nr SP.0772-672.2018 z 26.07.2018 r.;
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-

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

-



pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl;



pisemnie na adres siedziby Administratora;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Absolwent
z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”.
Oznaczenie postępowania: CKPiDZ.2701.2.2018/AZAZ, prowadzonym w trybie art. 138o
ustawy Prawo zamówień publicznych;

-

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa PZP”;

-

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat począwszy od dnia
zakończenia okresu realizacji projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program
aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” przy czym Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 może przedłużyć ten termin
na dalszy czas.

-

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;

-

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-

posiada Pani/Pan:


na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;



na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);



na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO(2);



prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
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-

nie przysługuje Pani/Panu:


w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;



prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;



na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.

(2)

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

11. Wykaz załączników do zapytanie ofertowego:
Załącznik nr 1:

Formularz oferty.

Załącznik nr 2:

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 3:

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4:

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 5:

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia.

Załącznik nr 6:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 7:

Wzór umowy.

Załącznik nr 8:

Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Urzędzie
Miasta Ruda Śląska.

18

