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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie im. Cecylii Plater -  Zyberkówny  zwraca 
się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: 
przeprowadzenie części praktycznej kursu prawa jazdy kategorii B. 

I. Zamawiający 

Zespół Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater – Zyberkówny 

ul. Chyliczkowska 20 

05-500 Piaseczno 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie nauki jazdy samochodem, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa jazdy kategorii „B", dla 11 osób -  
uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie kl. III technik weterynarii w roku szkolnym 
2021/22 r. Ilość uczniów może ulec zmianie. W przypadku zmiany ilości uczniów i/lub 
ilości godzin indywidualnej nauki jazdy samochodem osobowym w czasie trwania umowy 
Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują samochodami 
Hyundai I20.  

2. Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami (tj. Dz.U. 2021 poz. 1212.), Rozporządzeniem 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. z 2018 r. poz. 1885). 

3. Terminy indywidualnej nauki jazdy samochodem osobowym muszą być 

dostosowane do warunków czasowych uczestników zajęć (uczniów) i nie mogą 

kolidować z zajęciami szkolnymi określonymi planem lekcji. 

4. W zakres usługi wchodzi badanie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań do 

prowadzenia pojazdu, każdego z uczniów i ubezpieczenie uczestników zajęć                   
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w zakresie w/w szkolenia (uczniowie Zamawiającego są ubezpieczeni w ramach 

ubezpieczenia grupowego NNW uczniów ZS Nr 3 w Piasecznie) oraz korzystanie                

z placu manewrowego (zajęcia w tym zakresie będą realizowane przez 

Zleceniobiorcą na placu manewrowym Zamawiającego). 

III. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 22.10.2021 r. do 
godz. 900 w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno lub                  
w wersji elektronicznej na e-mail: zs.rcku2@interia.pl 

 
Sposób przygotowania oferty: 
 

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA" – zał. nr 1 

b) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert i podpisania 

umowy. 

c) Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe dotyczące nauki jazdy 

samochodem na kat. B dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie w roku szkolnym 

2021/22 r." 

d) Do oferty  musi być dołączone zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o wpisie do 

rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. 

 

Informujemy, że złożenie formularza oferty szkoleniowej nie jest wiążące dla 

żadnej ze stron. 

W ofercie należy podać cenę brutto za przeszkolenie jednego ucznia oraz cenę brutto 

za przeszkolenie 11 uczniów. 

IV. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Wybór oferenta zostanie dokonany dnia 25.10.2021.2021 r. o godz.12                                   

w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno. Oferenci mogą 

uczestniczyć przy otwieraniu kopert. Wykonawcy zostaną powiadomieni telefoniczne lub e- 

mail do dnia 26.10.2021 r. 

V. Termin realizacji zamówienia 

Zleceniobiorca zobowiąże się wykonać zlecenie od 27.10.2021 r. do dnia 23.06.2022r. 

VI. Kryterium oceny i wyboru oferty 

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium 

oceny, którym będą: 

mailto:zs.rcku2@interia.pl
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Cena ofertowa (100%) 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę, 

przy zachowaniu jak najwyższego oferowanego standardu wykonania zamówienia. 

Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie wybrana i zawrze z nim umowę                 

o realizację zamówienia uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego                         

i złożonej oferty cenowej. 

Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi w częściach po przedstawieniu faktury 

oraz kopii dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia przez uczniów. Pierwsza część 

przeszkolonych uczniów do 14.02.2022 r., druga część przeszkolonych uczniów do 

17.06.2022r. 

VII. Termin związania ofertą 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty wpływu terminu składania oferty. 

VIII. Tryb dokonania wyboru i zawarcia umowy 

1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który zaproponuje najniższą cenę 

brutto za jednego przeszkolonego. 

2. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający powiadomi oferentów 

telefoniczne lub e-mail o wyborze oferenta. O wyborze oferty Zamawiający 

powiadomi wszystkich oferentów. 

IX. Dodatkowe informacje 

Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Agata Bączkowska  pod nr telefonu 

22 756-73-54 w.105 lub 509 291 780 


