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ZAPYTANIE OFERTOWE 
w ramach projektu „Dziś aktywność – jutro niezależność” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet  VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie 
ul. Odrodzenia 31  
59-141 Chocianów 
tel./fax. 76 8185 151 
 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                   
(Dz. U z 20010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
2. Zamówienie będące przedmiotem zapytania ofertowego jest współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
3. Zapytanie ofertowe zostanie przekazane wybranym podmiotom oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego i stronie internetowej Zamawiającego. 
 
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiot zamówienia -  CPV – 80411000-8 – usługi szkół jazdy 
                80562000-1- usługi szkolenia w zakresie pierwszej pomocy 
 

Organizacja i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. B” w ramach projektu  systemowego 
 pn.: ”Dzi ś aktywność –  jutro niezależność”.  

  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Zajęcia skierowane będą do 5 osób – uczestników projektu (bezrobotni, poszukujący pracy). 
2. Kurs powinien być przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. 
U. nr 30., poz. 151 oraz rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. 
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U.  
z 2012.poz. 1019). 
3. Wykonawca podczas kursu winien przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do kierowania pojazdami, która 
umożliwi przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD na kat. „B”. 
4. Zakres programowy kursu: kurs na prawo jazdy kat. „B” musi być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w ilości nie mniejszej niż:  

� 30 godzin dydaktycznych (45 min. każda) zajęć teoretycznych , 
� 30 godzin zajęć praktycznych. 

5. Termin przeprowadzenia kursu: od 22 lipca 2014r. do 31 listopada 2014 r. 
Dokładny harmonogram musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie. 
6. Zajęcia praktyczne odbędą się głównie na terenie Legnicy, uwzględniając poziom umiejętności uczestników (zwłaszcza           
w początkowym etapie szkolenia praktycznego) dopuszcza się prowadzenie zajęć praktycznych także na mniej 
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uczęszczanych trasach, w innych miejscowościach, 
7. Realizacja procedur zw. z utworzeniem profilu kandydata na kierowcę, łącznie z ew. zapewnieniem transportu lub zwrotu 
kosztów dojazdu uczestników do właściwego Wydziału Komunikacji. 
8. Zorganizowanie i pokrycie kosztów badań lekarskich potwierdzających zdolność do prowadzenia pojazdów  uczestnikom 
kursu oraz w razie konieczności zapewnienie transportu lub zwrot kosztów dojazdu na miejsce badań i z powrotem, 
9. W przypadku, gdyby w wyniku badań lekarskich kandydat nie został dopuszczony do udziału w kursie, cena podana 
przez Zleceniobiorcę ulegnie pomniejszeniu o 1/5 za każdego uczestnika, który nie podejmie kursu.  
10. Pokrycie uczestnikom kosztów zdjęć wymaganych w WORD oraz w razie konieczności dowóz do fotografa                         
i z powrotem. 
11. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób, aby 
uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich.  
12. Dostarczenie wymaganej dokumentacji do WORD. 
13. Pokrycie kosztów jednego egzaminu państwowego za każdego uczestnika. 
14. Zapewnienie Uczestnikom podczas zajęć teoretycznych bufetu kawowego (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka). 
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom projektu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
16. Zamawiający wymaga opracowania i prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu (z oznaczeniami UE wskazanymi 
przez Zamawiającego) tj. 
-dziennik zajęć, 
-materiały szkoleniowe dla uczestników (jeden komplet dla Zamawiającego celem dołączenia do dokumentacji projektowej) 
oraz zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć, 
-potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz cateringu  przez uczestników kursu,  
-listy obecności, 
-oznaczenia z logotypami UE do zastosowania w miejscu prowadzenia kursu, 
-zaświadczeń (lub innych dokumentów) potwierdzających udział lub zakończenie udziału  w kursie wraz z listą 
potwierdzającą odbiór dokumentu przez każdego uczestnika. 
17. Oznakowanie sali wykładowej logotypami UE. 
18. Umożliwienie eksponowania nazwy realizowanego projektu w miejscu i czasie  prowadzenia kursu.  
 
III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO                           
Z WYKONAWCAMI. 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać 
pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego,            
tel. 76 8185 151 adres email: sekretariat@opschocianow.pl  
 
IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu  ofertowym i przygotować 
ofertę  zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie. 
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyniku 
postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody poniesione przez wykonawców w związku               
z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ( załącznik nr 2 ).  
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty 
przez inną osobę należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać 
uprawnienie do podpisania oferty. 
5. Zaleca się aby oferta wraz z załącznikami była trwale spięta, strony ponumerowane i ułożone  wg kolejności.  
6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie kserokopii potwierdzonej „za zgodność                     
z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń  w imieniu wykonawcy. 
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie  
ul. Odrodzenia 31 
59 – 141 Chocianów  
pokój nr 4 
 
1. Oferta powinna być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2014r. do godz. 14.30. 
2. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Zamawiający skontaktuje się  z wyłonionym oferentem w dniu 21.07.2014r. do godz. 12.00.     
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy: 
a) cena brutto – 100% 
 
VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany: do 31.11.2014r. (dokładny termin do ustalenia z Zamawiającym) 
 
VIII INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU  
1. Z dniem przystąpienia do realizacji zadania Wykonawca będzie posiadał aktualny wpis do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy, 
uprawniający zleceniobiorcę do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy (Art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415 z  z późn. zm.).  
 
IX WARUNKI PŁATNO ŚCI      
1. Fakturę/rachunek za usługę Wykonawca dostarczy po jej wykonaniu i akceptacji przez Zamawiającego. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu realizacji kursu „Prawo jazdy kat. B” i przekazaniu z nich dokumentacji.  
3. Należność za przedmiot umowy regulowana będzie na podstawie faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę                
w ciągu 14 dni od ich otrzymania. 
4. Płatności będą realizowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 
 
 
 
Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2.  Formularz ofertowy. 
3. Wzór umowy. 
 
                              
              ____________________ 
                (podpis) 
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Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia  
 

Organizacja i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. B”” 
dla uczestników projektu pn.: ”Dziś aktywność –  jutro niezależność”.  

 
1. Zajęcia skierowane będą do maksymalnie 5 osób – uczestników projektu (bezrobotni, poszukujący pracy). 
2. Kurs powinien być przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. 
U. nr 30., poz. 151 oraz rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. 
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U.  
z 2012.poz. 1019). 
3. Wykonawca podczas kursu winien przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do kierowania pojazdami, która 
umożliwi przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD na kat. „B”. 
4. Zakres programowy kursu: kurs na prawo jazdy kat. „B” musi być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w ilości nie mniejszej niż:  

� 30 godzin dydaktycznych (45 min. każda) zajęć teoretycznych , 
� 30 godzin zajęć praktycznych. 

5. Termin przeprowadzenia kursu: od 22 lipca 2014r. do 31 listopada 2014 r. 
Dokładny harmonogram musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie. 
6. Zajęcia praktyczne odbędą się głównie na terenie Legnicy, uwzględniając poziom umiejętności uczestników (zwłaszcza           
w początkowym etapie szkolenia praktycznego) dopuszcza się prowadzenie zajęć praktycznych także na mniej 
uczęszczanych trasach, w innych miejscowościach, 
7. Realizacja procedur zw. z utworzeniem profilu kandydata na kierowcę, łącznie z ew. zapewnieniem transportu lub zwrotu 
kosztów dojazdu uczestników do właściwego Wydziału Komunikacji. 
8. Zorganizowanie i pokrycie kosztów badań lekarskich potwierdzających zdolność do prowadzenia pojazdów  uczestnikom 
kursu oraz w razie konieczności zapewnienie transportu lub zwrot kosztów dojazdu na miejsce badań i z powrotem, 
9. W przypadku, gdyby w wyniku badań lekarskich kandydat nie został dopuszczony do udziału w kursie, cena podana 
przez Zleceniobiorcę ulegnie pomniejszeniu o 1/5 za każdego uczestnika, który nie podejmie kursu.  
10. Pokrycie uczestnikom kosztów zdjęć wymaganych w WORD oraz w razie konieczności dowóz do fotografa                         
i z powrotem. 
11. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób, aby 
uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich.  
12. Dostarczenie wymaganej dokumentacji do WORD. 
13. Pokrycie kosztów jednego egzaminu państwowego za każdego uczestnika. 
14. Zapewnienie Uczestnikom podczas zajęć teoretycznych bufetu kawowego (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka). 
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom projektu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
16. Zamawiający wymaga opracowania i prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu (z oznaczeniami UE wskazanymi 
przez Zamawiającego) tj. 
-dziennik zajęć, 
-materiały szkoleniowe dla uczestników (jeden komplet dla Zamawiającego celem dołączenia do dokumentacji projektowej) 
oraz zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć, 
-potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz cateringu  przez uczestników kursu,  
-listy obecności, 
-oznaczenia z logotypami UE do zastosowania w miejscu prowadzenia kursu, 
-zaświadczeń (lub innych dokumentów) potwierdzających udział lub zakończenie udziału  w kursie wraz z listą 
potwierdzającą odbiór dokumentu przez każdego uczestnika. 
17. Oznakowanie sali wykładowej logotypami UE. 
18. Umożliwienie eksponowania nazwy realizowanego projektu w miejscu i czasie  prowadzenia kursu.  
 
Zgodnie z wymogami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym                      
w rozdziale II. 
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Załącznik nr 2 Formularz ofertowy   
                   _________________________ 
                 Miejscowość i data 
_________________________ 
     Pieczęć firmowa oferenta 

 
 

NAZWA I ADRES OFERENTA 

 
1.  Nazwa:  

 
2.  Adres:  

 
3.  Tel./faks:  
4.  E-mail:  
5.  NIP:  
6.  REGON:  

 

OFERTA 
   

   ZAMAWIAJĄCY 

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie 

                   ul. Odrodzenia 31  

         59 – 141 Chocianów 
 
1. Nawiązując do  zapytania ofertowego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia kursu „Prawo 
jazdy kat. B” w ramach realizacji projektu pn. „Dziś aktywność – jutro niezależność” oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu za cenę: 
 
1.  Kwota netto w PLN  
2.  Podatek VAT w kwocie w 

PLN 
Zwolnienie na podst.  art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004r. o 
podatku od towarów i usług  

3.  Kwota brutto w PLN  
4.  Forma płatności:   

 
Termin realizacji zamówienia: ______________________ 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone przez Zamawiającego. 
4.  Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
5.  Wyrażamy zgodę na 14 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym. 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

        

     Pieczęć i podpis Oferenta    
                                                                                                                
          _____________________ 
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Załącznik nr 3 Wzór umowy 
Umowa Nr BP.502.3.2014.2013 

o świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzania  
kursu „Prawo jazdy kat. B” 

w ramach projektu pn. „Dzi ś aktywność – jutro niezależność” 
 

Zawarta w dniu ……………………2014 pomiędzy: 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chocianowie, 59-141 Chocianów, ul. Odrodzenia 31   
reprezentowanym przez: 
1. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie –  Małgorzatę Staszczak  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 a  
………………………………………………………………………………………………………...........................................
reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
wybranym w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego skierowanego do potencjalnych wykonawców, została zawarta 
umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zlecenie przyjmuje i zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia kursu 
„Prawo jazdy kat B”, na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, w ramach projektu systemowego „Dziś 
aktywność – jutro niezależność”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego  
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz sposób i terminy jej realizacji określa szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia znajdujący się w załączniku Nr 1 do umowy oraz oferta z dnia _______ stanowiąca załącznik do 
umowy. 
3. Zajęcia skierowane będą do maksymalnie 7 osób – uczestników projektu (bezrobotni, poszukujący pracy). 
4. Zakres programowy kursu: kurs na prawo jazdy kat. „B” musi być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w ilości nie mniejszej niż:  

� 30 godzin dydaktycznych (45 min. każda) zajęć teoretycznych , 
� 30 godzin zajęć praktycznych. 

5. Termin przeprowadzenia kursu: od ….............. 2014r. do ….......... 2014 r. 
5. Szczegółowy harmonogram realizacji treningu stanowi załącznik do niniejszej umowy (załącznik Nr 2) 
6. Umowę zawiera się na okres od dnia __________ do dnia __________.  

 
 
 

§ 2 
Personel 

 
1. Zajęcia będą prowadzone  przez wykwalifikowanych instruktorów, zapewniających należyte wykonanie przedmiotu 
umowy.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w programie kursu, po uprzednim uzgodnieniu ich z Wykonawcą.  
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno – organizacyjnym, kadrowym, finansowym 
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oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem terminów oraz z najwyższą starannością, 
efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 
 

§ 3. 
Termin wykonania umowy 

1.Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na  __________ , a zakończenia na __________.  
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od 
dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy. Jeżeli okoliczności, o których mowa, uniemożliwiają Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
3. Strony mogą dokonać zmiany szczegółowych terminów realizacji szkoleń w przypadku zaistnienia nowych okoliczności, 
niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniających zmiany tych terminów. 
 
                                                                   § 4 

                                              Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Wykonania umowy z należytą starannością i czuwania nad jej prawidłową realizacją. 
2. Kurs powinien być przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. 
U. nr 30., poz. 151 oraz rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r.  
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U.              
z 2012.poz. 1019). 
3. Wykonawca podczas kursu winien przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do kierowania pojazdami, która 
umożliwi przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD na kat. „B”. 
4. Zajęcia praktyczne odbędą się głównie na terenie Legnicy, uwzględniając poziom umiejętności uczestników (zwłaszcza           
w początkowym etapie szkolenia praktycznego) dopuszcza się prowadzenie zajęć praktycznych także na mniej 
uczęszczanych trasach, w innych miejscowościach, 
5. Realizacji procedur zw. z utworzeniem profilu kandydata na kierowcę, łącznie z ew. zapewnieniem transportu lub zwrotu 
kosztów dojazdu uczestników do właściwego Wydziału Komunikacji. 
6. Zorganizowania i pokrycia kosztów badań lekarskich potwierdzających zdolność do prowadzenia pojazdów  uczestnikom 
kursu oraz w razie konieczności zapewnienia transportu lub zwrot kosztów dojazdu na miejsce badań i z powrotem, 
7. W przypadku, gdyby w wyniku badań lekarskich kandydat nie został dopuszczony do udziału w kursie, cena podana 
przez Zleceniobiorcę ulegnie pomniejszeniu o 1/5 za każdego uczestnika, który nie podejmie kursu.  
8. Pokrycia uczestnikom kosztów zdjęć wymaganych w WORD oraz w razie konieczności dowóz do fotografa                         
i z powrotem. 
9. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób, aby 
uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich.  
10. Dostarczenia wymaganej dokumentacji do WORD. 
11. Pokrycia kosztów jednego egzaminu państwowego za każdego uczestnika. 
12. Zapewnienia Uczestnikom podczas zajęć teoretycznych bufetu kawowego (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka). 
13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom projektu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
14. Zamawiający wymaga opracowania i prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu (z oznaczeniami UE wskazanymi 
przez Zamawiającego) tj. 
-dziennik zajęć, 
-materiały szkoleniowe dla uczestników (jeden komplet dla Zamawiającego celem dołączenia do dokumentacji projektowej) 
oraz zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć, 
-potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz cateringu  przez uczestników kursu,  
-listy obecności, 
-oznaczenia z logotypami UE do zastosowania w miejscu prowadzenia kursu, 
-zaświadczeń (lub innych dokumentów) potwierdzających udział lub zakończenie udziału  w kursie wraz z listą 
potwierdzającą odbiór dokumentu przez każdego uczestnika. 
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15. Oznakowania sali wykładowej logotypami UE. 
16. Umożliwienia eksponowania nazwy realizowanego projektu w miejscu i czasie  prowadzenia kursu.  
17.Przygotowania  harmonogramu kursu wraz z wymiarem godzin oraz danymi osoby prowadzącej – załącznik Nr 2 (do 
przekazania Zamawiającemu  przed rozpoczęciem zajęć). 
18. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika projektu na kursie . 
19. Pisemnego informowania o nieukończeniu kursu przez uczestnika projektu wraz z podaniem przyczyny, w terminie do 
3-go dnia po upływie planowanego terminu zakończenia zajęć, o którym mowa w § 1 pkt 3. 
20. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie organizacyjnej dotyczącej harmonogramu kursu. 
21. Dokonania wpisu lub jego aktualizacji w internetowym rejestrze instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonym przez 
wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (podstawa prawna art. 20 ustawy               
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia             
27 października 2004 r.) i udokumentowania tego faktu Zamawiającemu w dniu podpisania umowy (warunek konieczny do 
podpisania umowy). 
 
 
 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w 
wysokości:........................................... zł. brutto,                                                                                                
( słownie:.…..............................................................................................................). 
2. Fakturę/rachunek za usługę Wykonawca dostarczy po jej wykonaniu i akceptacji przez Zamawiającego. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu realizacji kursu „Prawo jazdy kat. B” i przekazaniu z niego dokumentacji.  
4. Należność za przedmiot umowy regulowana będzie na podstawie faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę                
w ciągu 14 dni od ich otrzymania. 
5. Płatności będą realizowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 
 

§ 6 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
a)  za nieterminowe wykonywanie przedmiotu umowy karę umowną w wysokości 250,00 zł za  każdy dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10% wynagrodzenia  umownego. 
Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 
ogólnych. 
2. W przypadku zwłoki przekraczającej 14 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić. 
3. Kary umowne mogą być potrącane przez Zmawiającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli Wykonawca mimo pisemnych upomnień Zamawiającego nie będzie 
wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy, co będzie miało istotny wpływ na przebieg jej realizacji. 
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 5 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 oraz w § 3 ust. 2 umowy, odstąpienie od umowy następuje bez wypłaty 
jakiegokolwiek odszkodowania, a Wykonawca otrzymuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części 
umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 

 
§ 7 

Kontrola 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest obowiązany 
udzielić zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do oceny należytego wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia kontroli realizacji niniejszej umowy na żądanie upoważnionej instytucji 
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(np. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy).   
 

 
§ 8 

   Tajemnica  
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich  informacji uzyskanych podczas realizacji 
przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku 
realizacji umowy, na zasadach określonych ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926, z późn. zm ). 

 
§ 9 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie przedmioty prawa autorskiego ( dalej: „opracowania” )wykonane przez Wykonawcę 
w ramach Przedmiotu zamówienia ( np. program szkoleń, materiały szkoleniowe) stanowić będą przedmiot wyłącznych 
autorskich praw majątkowych Wykonawcy. 
2. Wykonawca zachowuje pełne prawa autorskie do tych opracowań i upoważnia zamawiającego do ich użycia 
(przetwarzania, utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera) wyłącznie                    
w związku z realizacją projektu Systemowego pn. „Dziś aktywność – jutro niezależność”. 

 
§ 10 

Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym 
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy. 
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu 
realizacji Przedmiotu umowy. 
3. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu umowy upoważnia się: 
  a) ze strony Zamawiającego : Justyna Smalec tel. 76 8185151 e-mail:  sekretariat@opschocianow.pl 
  b) ze strony Wykonawcy:  .............................................................................................................................................. 
Zmiany i uzupełnienia  umowy muszą być akceptowane przez obie strony w formie pisemnej. 

 
§ 11 

Ochrona danych osobowych  
Na podstawie art. 37, w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Zamawiający wyda Wykonawcy 
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Dziś aktywność – jutro niezależność”  biorących 
udział w kursie. 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy             
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
2.Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty na niżej określonych warunkach: 
a) w stosunku do terminu realizacji umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmiany wynikła z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) w razie zmiany sposobu i zakresu realizacji zamówienia, gdy konieczność ich wprowadzenia wynikła z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
c) w stosunku do osób w razie zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 
określone w SIWZ, 
d) w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np., gdy obniży to koszty realizacji zadania albo 
skróci czas realizacji).    
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla  Wykonawcy. 
6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  
 
Wykaz załączników: 
Załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia.   
Załącznik 2: Harmonogram realizacji zajęć. 
Załącznik 3: Oferta. 
 
 
 
________________________________________                ________________________________________  

         Zamawiający                                                              Wykonawca                                  
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Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia  

 
Organizacja i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. B”” 

dla uczestników projektu pn.: ”Dziś aktywność –  jutro niezależność”.  
 

1. Zajęcia skierowane będą do maksymalnie 5 osób – uczestników projektu (bezrobotni, poszukujący pracy). 
2. Kurs powinien być przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. 
U. nr 30., poz. 151 oraz rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. 
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U.  
z 2012.poz. 1019). 
3. Wykonawca podczas kursu winien przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do kierowania pojazdami, która 
umożliwi przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD na kat. „B”. 
4. Zakres programowy kursu: kurs na prawo jazdy kat. „B” musi być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w ilości nie mniejszej niż:  

� 30 godzin dydaktycznych (45 min. każda) zajęć teoretycznych , 
� 30 godzin zajęć praktycznych. 

5. Termin przeprowadzenia kursu: od 22 lipca 2014r. do 31 listopada 2014 r. 
Dokładny harmonogram musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie. 
6. Zajęcia praktyczne odbędą się głównie na terenie Legnicy, uwzględniając poziom umiejętności uczestników (zwłaszcza           
w początkowym etapie szkolenia praktycznego) dopuszcza się prowadzenie zajęć praktycznych także na mniej 
uczęszczanych trasach, w innych miejscowościach, 
7. Realizacja procedur zw. z utworzeniem profilu kandydata na kierowcę, łącznie z ew. zapewnieniem transportu lub zwrotu 
kosztów dojazdu uczestników do właściwego Wydziału Komunikacji. 
8. Zorganizowanie i pokrycie kosztów badań lekarskich potwierdzających zdolność do prowadzenia pojazdów  uczestnikom 
kursu oraz w razie konieczności zapewnienie transportu lub zwrot kosztów dojazdu na miejsce badań i z powrotem, 
9. W przypadku, gdyby w wyniku badań lekarskich kandydat nie został dopuszczony do udziału w kursie, cena podana 
przez Zleceniobiorcę ulegnie pomniejszeniu o 1/5 za każdego uczestnika, który nie podejmie kursu.  
10. Pokrycie uczestnikom kosztów zdjęć wymaganych w WORD oraz w razie konieczności dowóz do fotografa                         
i z powrotem. 
11. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób, aby 
uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich.  
12. Dostarczenie wymaganej dokumentacji do WORD. 
13. Pokrycie kosztów jednego egzaminu państwowego za każdego uczestnika. 
14. Zapewnienie Uczestnikom podczas zajęć teoretycznych bufetu kawowego (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka). 
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom projektu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
16. Zamawiający wymaga opracowania i prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu (z oznaczeniami UE wskazanymi 
przez Zamawiającego) tj. 
-dziennik zajęć, 
-materiały szkoleniowe dla uczestników (jeden komplet dla Zamawiającego celem dołączenia do dokumentacji projektowej) 
oraz zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć, 
-potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz cateringu  przez uczestników kursu,  
-listy obecności, 
-oznaczenia z logotypami UE do zastosowania w miejscu prowadzenia kursu, 
-zaświadczeń (lub innych dokumentów) potwierdzających udział lub zakończenie udziału  w kursie wraz z listą 
potwierdzającą odbiór dokumentu przez każdego uczestnika. 
17. Oznakowanie sali wykładowej logotypami UE. 
18. Umożliwienie eksponowania nazwy realizowanego projektu w miejscu i czasie  prowadzenia kursu.  
 
Zgodnie z wymogami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym                      
w rozdziale II. 



 

Projekt „Dziś aktywność – jutro niezależność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
Realizator projektu:Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie  

ul. Odrodzenia 31, 59 – 141 Chocianów 

tel/fax 76 8185 151; e-mail: sekretariat@opschocianow.pl; www.opschocianow.pl  

Załącznik nr 2 Harmonogram zajęć  
 
 
 
 

Kurs „Prawo jazdy kat. B” 
 
 

Data Planowana  
liczba uczestników 

Godziny Ilość 
 godzin 

Prowadzący 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


