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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.W związku z faktem, iż Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego 
realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.  
Zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2010r. Nr 113 poz. 759), zatem zapytanie ofertowe ma jedynie 
charakter sondażu rynkowego. Zlecający zapozna się tylko z ofertami wykonawców spełniających 
warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 
2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4.Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę część zamówienia 
podwykonawcom. 
 
II. ZLECENIODAWCA 
M-GOPS Kleczew 
ul. Strażacka 1 
62-540 Kleczew 
tel. 632 701 139 
fax. 632 702 073 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C dla 3 osób, 
beneficjentów projektu ,,Szansa na aktywizację wśród mieszkańców gminy Kleczew'' w ramach 
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  Poddziałanie  7.1.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie 01.07.2013- 16.12.2013. 
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać 
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach 
określonych w ofercie ( w tym przygotowania niezbędnych materiałów szkoleniowych dla 
uczestników szkolenia, opłaty związanej z badaniem lekarskim jak również z pierwszym 
egzaminem oraz dojazdów po uczestników i odwiezienia ich do Miejsko- Gminnego Ośrodka 
pomocy Społecznej w Kleczewie- Kleczew ul. Strażacka 1). 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 
      



 
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  17.06.2013r. do godz 15.00 w siedzibie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie, ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew, 
drogą pocztową na powyższy adres, osobiście, bądź faksem na numer 632702073. 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Zapytanie ofertowe umieszczono w gablocie Miejsko- Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej 
w Kleczewie ul. Strażacka 1, 62-540  Kleczew, jak również zamieszczono na stronie internetowej 
M-GOPS w Kleczewie.  

 
V. OCENA OFERT 
1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny 
ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 
 

Kryterium Waga (%) 

Cena ofertowa 70,00% 

Terminowość 20,00% 

Doświadczenie 10,00% 

 
 
 W  związku z powyższym zwracamy się do Pana/Pani z prośbą o przedstawienie ofert 
cenowej (brutto) za przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla 3 osób. 
 
Załącznik nr 1 oferty 
 
 
 
 Podpis zamawiającego      Podpis oferenta 
 
…..................................................    …...................................................... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 1 
…………………………………………………… 
     ( pieczątka z adresem instytucji) 
 
 

OFERTA  
Dla 

 

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie 
ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew 
 

 Nazwa instytucji …………………………………………………………………………………………………………………… 
a) Forma organizacyjno – prawna prowadzonej działalności ……………………………………………….. 
b) W sprawie oferty kontaktować się z ………………………………………… Tel. ……………………………… 

 

 Nazwa usługi będącej przedmiotem zamówienia: 
a)Kurs prawa jazdy kat. „C” dla 3 osób (uczestników projektu systemowego 7.1.1 POKL)   „Szansa na 
aktywizację wśród mieszkańców gminy Kleczew” 

 

 Termin rozpoczęcia usługi:   01.07.2013r.………………………………………………………..…………………… 
 

 Termin zakończenia usługi: 16 grudnia 2013r. 
 

 Koszty organizacji usługi netto: ………………………………………………………………………………………….. 
 

 Koszty organizacji usługi brutto: ……………………………………………………………………….……………….. 
a) W tym koszty kursu prawa jazdy kat. „C” brutto: ………………………………………….……………….. 
koszt przypadający na 1 uczestnika ……………………………………………………………………….……………. 

 

 Na cenę kursu kat. „C” brutto dla 1 uczestnika składają się następujące elementy: 
 Koszt zajęć teoretycznych i praktycznych - …………………………………………………………….…….. 
 Koszt materiałów szkoleniowych (aktualny kodeks i testy egzaminacyjne)- ………….……… 
 Koszt egzaminu teoretycznego i praktycznego  na prawo jazdy kat. „C” - ……………………. 
 Koszt badań lekarskich - ………………………………………………………………………………….……………. 

 

 Załączniki obligatoryjne: 
1) Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Wpisu do Rejestru Ośrodków Szkolenia 

Kierowców prowadzonych przez właściwe dla siedziby Oferenta Starostwo Powiatowe 
2) Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodów rejestracyjnych i Polisy OC 4 

pojazdów, które zostaną przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia. 
3) Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem uprawnień 2 instruktorów nauki jazdy kat. „C”, 

którzy zostaną oddelegowani do realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 

……………………………………………………………………… 
             (data, pieczęć i podpis  składającego ofertę) 

 


