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Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia  

o wartości poniżej od 2 500 do 5 000 euro 

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6. 

 

Przedmiot zamówienia: Kurs edukacyjny prawo jazdy kat. B w ramach projektu pozakonkursowego 

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, 

Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Wykonawca zapewnia: 

 wykwalifikowaną osobę prowadzącą, posiadającą doświadczenie, 

 salę szkoleniową do zajęć teoretycznych na terenie Gminy Zebrzydowice, 

 plac manewrowy nie dalej aniżeli 20km od Zebrzydowic, z możliwością dojazdu środkiem 

transportu publicznego z terenu Gminy Zebrzydowice, 

 materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu prawa jazdy kat. B, 

 pomoce naukowe, 

 eksponowanie plakatu informacyjno-promującego projekt w miejscu i czasie prowadzenia 

zajęć,  

 kurs edukacyjny powinien zakończyć się wydaniem zaświadczenia jego ukończenia dla 

każdego uczestnika/czki. Zaświadczenia powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi oznakowania projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz powinny zawierać 

informację, że projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS  

w ramach w ramach RPO WSL 2014-2020, 

 wszystkie dokumenty powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

oznakowania projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz powinny zawierać informację, 

że projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS  

w ramach w ramach RPO WSL 2014-2020, 

 prowadzenie dokumentacji fotograficznej, 

 badania lekarskie. 

Zakres wykonywanych zadań: 
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 zorganizowanie i przeprowadzenie kursu edukacyjnego prawa jazdy kat. B dla 9 

uczestników/uczestniczek projektu (ich liczba może ulec zmianie), 

 czas trwania kursu: 30 godzin teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych, 

 sporządzanie list obecności,  

 sporządzenie dokumentacji fotograficznej, 

 wydanie zaświadczenia wraz z kopią o ukończeniu kursu prawa jazdy kat. B dla każdego 

uczestnika/uczestniczki. 

 

Miejsce realizacji kursu:  zajęcia teoretyczne - teren Gminy Zebrzydowice 

 zajęcia praktyczne – plac manewrowy nie dalej niż 20km od Zebrzydowic,  

 z możliwością dojazdu środkiem transportu publicznego z Zebrzydowic 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 kopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy  

ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, 

 zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub KRS (jeżeli dotyczy), 

 ofertę cenową (załącznik nr 1). 

Termin realizacji zamówienia: od maja 2016r. max. do grudnia 2016r. 

 
INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ CENY I INNYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERTY UZYSKANO OD: 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Oferta cenowa Uwagi 

1. PHU „RAMS” 

ul. Jodłówka 624 

32-765 Rzezawa 

1467,00zł 

brutto/godzinę 

 

2. FHU A priori 

ul. 11 listopada 9 

43-330 Jastrzębie Zdrój 

1130,00zł 

brutto/godzinę 

Odrzucona z uwagi na 

brak wpisu w CEIDG 

odpowiednich kodów 

PKD niezbędnych do 

realizacji zamówienia 

3. Przedsiębiorstwo Usługowe Szkoleniowe 

sp. z o.o. 

ul. Kasztanowa 8 

43-252 Jarząbkowice 

1179,00zł 

brutto/godzinę 
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Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

29 grudnia 2015r. wynosi: 1179,00zł x ok. 9 os. = 10611,00zł, 10611,00/4,1749 euro = 2542,00 euro 

 

Wybrano wykonawcę nr 3 

 

Data dokonania wyboru oferty: 10.05.2016r 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca nr 3 zaproponował najkorzystniejszą ceną oraz spełnia wszystkie kryteria związane z 

realizacja kursu prawa jazdy kat. B. Wykonawcy nr 3 powierza się realizację w/w zamówienia.  

 

 


