Partner projektu:
POWIAT NOWOSĄDECKI

MIASTO
NOWY SĄCZ

Nr sprawy: BPM.ZZP.271.533.2011

Nowy Sącz: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem
dla uczestników projektu pn.: Profesjonalista na rynku gastronomicznym
realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 174805 - 2011; data zamieszczenia: 24.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES:
Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 018 444-43-68,
fax 018 443-78-63
Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowysacz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursu prawa
jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla uczestników projektu pn.:
„Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Działania
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
A. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz
z pierwszym egzaminem dla uczestników projektu pn.: „Profesjonalista na
rynku gastronomicznym”.
B. Zamawiający dzieli Zamawiający dzieli zamówienie na części zwane

dalej „zadaniami”.
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C. Zadanie I - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym
egzaminem dla maksymalnie 40 Beneficjentów Ostatecznych projektu pn.:
„Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach
Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
D. Zadanie II - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym
egzaminem dla maksymalnie 40 Beneficjentów Ostatecznych projektu pn.:
„Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach
Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
E. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy
posłuŜeniu się podwykonawcami. Zamawiający nie zastrzega, Ŝe część lub
całość zamówienia nie moŜe być powierzona podwykonawcom.
F. Wykonanie zamówienia przebiegać będzie zgodnie z
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

postanowieniami

II.1.4)

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8

II.1.6)

Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części 2.

II.1.7)

Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O
I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1)
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą” zamawiający
będzie
rozpatrywał
oferty
Wykonawców
wpisanych
do
rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z art. 103
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.
908 z późn. zm.) Prawo o ruchu drogowym (dotyczy Zadania I i Zadania II).
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2. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana
według formuły: spełnia – nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy,

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
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•

nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia kierowców zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku (tekst
jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) Prawo o ruchu drogowym,
3. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku jeŜeli Wykonawca
polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp (jeŜeli dotyczy).
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
a) najniŜsza cena: 100 %
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały
zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.nowysacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
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Biuro Prezydenta Miasta - Zespół Zamówień Publicznych, Rynek 27, 33-300 Nowy
Sącz, tel. 018 444 43 68, fax 018 443 78 63 lub pocztą za zaliczeniem pocztowym.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert:
01.07.2011 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300
Nowy Sącz, pok. nr 9 Biuro Obsługi Mieszkańców.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: tak. Projekt „Profesjonalista na rynku

gastronomicznym” jest realizowany w ramach Działania 9.2. Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) BoŜena Jawor
24.06.2011r.
……………………………………………………………………………………………………………………………..

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem
dla maksymalnie 40 Beneficjentów Ostatecznych projektu pn.: Profesjonalista na rynku
gastronomicznym realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przeprowadzenie kursu
prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla maksymalnie 40 Beneficjentów
Ostatecznych projektu pn.: Profesjonalista na rynku gastronomicznym realizowanego w ramach
Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zakres obowiązków Wykonawcy dla Zadania I obejmuje:
2.1. Przeprowadzenie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2011r. kursu prawa
jazdy kat. B dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych będących jednostkami
prowadzonymi przez Miasto Nowy Sącz oraz Powiat Nowosądecki, tj.: Zespół Szkół Nr 1 w Nowym
Sączu, Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Sączu, Zespół Szkół Zawodowych w Starym Sączu, Zespół
Szkół nr 2 w Starym Sączu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju, Zespół Szkół
Zawodowych w Grybowie, Zespół Szkół w Łącku, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej,
Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu, Zespół Szkół w Tęgoborzy, Zespół Szkół w Muszynie Złockie. 2.2. Dokonanie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2011r. opłaty za
pierwszy termin egzaminu państwowego na kurs prawo jazdy kat. B. 2.3. Wykonawca
zobowiązuje się, na własny koszt, do przeprowadzenia badań lekarskich stwierdzających brak
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem dla kaŜdego uczestnika kursu prawa jazdy
kat. B. 2.4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych
(część teoretyczna, a takŜe praktyczna w wymiarze nie mniejszym niŜ określony w odrębnych
przepisach tj. 30 godzin wykładów, gdzie 1 h lekcyjna to 45 min. oraz 30 godzin jazdy, gdzie 1 h
jazdy to 60 min.) zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem. Rozpoczęcie
kursu nastąpi najwcześniej w miesiącu sierpniu 2011 r. 2.5. Zamawiający wymaga, aby zajęcia
teoretyczne wykłady i ćwiczenia odbywały się w systemie komputerowym identycznym jak na
egzaminie państwowym; praktyczne były prowadzone na placu manewrowym oraz w ruchu
drogowym w mieście i poza miastem. 2.6. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były
przeprowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i
przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programu kursu. 2.7. Wykonawca
zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu z najwyŜszą starannością, zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami. 2.8. Wykonawca zapewni realizację
zamówienia w sposób rzetelny, tak aby jak największa liczba uczestników zdała egzamin z
pozytywnym rezultatem. 2.9. Wykonawca indywidualnie ustali z uczestnikami kursu terminy
zajęć teoretycznych i praktycznych. 2.10. Miejsce przeprowadzenia kursu: - teoretyczne wykłady
i ćwiczenia w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza; - zajęcia praktyczne - plac
manewrowy w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza oraz w ruchu drogowym w
mieście i poza miastem. 2.11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na pierwszych zajęciach
teoretycznych na własny koszt przekazał kaŜdemu uczestnikowi kursu prawa jazdy niezbędne
materiały szkoleniowe w tym m.in. aktualny kodeks drogowy oraz aktualne testy egzaminacyjne.
2.12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych
przed rozpoczęciem pierwszych zajęć harmonogram zajęć teoretycznych, zgodnie z
przekazanym przez Zamawiającego wzorem. 2.13. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy imienną
listę uczestników z danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia przed
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rozpoczęciem zajęć teoretycznych. 2.14. Wykonawca zobowiązuje się udzielać na Ŝądanie
Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób
uczestniczących w kursie, liczby osób, które zrezygnowały z udziały w kursie). 2.15. Wykonawca
zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących realizacji kursów,
w tym dokumentów finansowych, do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność i
poufność. 2.16. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia prawa wglądu Instytucji
WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) oraz innym podmiotom uprawnionym w
zakresie kontroli prawidłowej realizacji projektu we wszystkie dokumenty związane z realizacją
kursu w ramach projektu pn.: Profesjonalista na rynku gastronomicznym, przez cały okres ich
przechowywania, tj. do dnia 31 grudnia 2020r. 2.17. W celu potwierdzenia naleŜytego wykonania
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: a) listy
obecności zajęć teoretycznych i praktycznych, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego
wzorem, b) sprawozdania merytorycznego z przeprowadzonych zajęć opisującego przebieg
merytoryczny szkolenia, opis ewentualnych trudności oraz podsumowujące frekwencję na
zajęciach, c) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie kart przeprowadzonych zajęć,
d) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie arkuszy z przebiegu egzaminu
praktycznego i zaświadczeń z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego, e) poświadczone za
zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób
ubiegających się o prawo jazdy kategorii B, f) kserokopię potwierdzenia opłaty za pierwszy
termin egzaminu państwowego na kurs prawo jazdy kategorii B wraz z listą osób, za które
uiszczona została opłata (nazwisko, imię, PESEL). 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i
egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz. 1834 z późn. zm.)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem
dla maksymalnie 40 Beneficjentów Ostatecznych projektu pn.: Profesjonalista na rynku
gastronomicznym realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przeprowadzenie kursu
prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla maksymalnie 40 Beneficjentów
Ostatecznych projektu pn.: Profesjonalista na rynku gastronomicznym realizowanego w
ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zakres obowiązków Wykonawcy dla Zadania II
obejmuje: 2.1. Przeprowadzenie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2011r.
kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych będących
jednostkami prowadzonymi przez Miasto Nowy Sącz oraz Powiat Nowosądecki, tj.: Zespół
Szkół Nr 1 w Nowym Sączu, Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Sączu, Zespół Szkół Zawodowych w
Starym Sączu, Zespół Szkół nr 2 w Starym Sączu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w KrynicyZdroju, Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie, Zespół Szkół w Łącku, Zespół Szkół Rolniczych
CKP w Nawojowej, Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu, Zespół Szkół w Tęgoborzy,
Zespół Szkół w Muszynie - Złockie. 2.2. Dokonanie w terminie od dnia podpisania umowy do
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dnia 15.12.2011r. opłaty za pierwszy termin egzaminu państwowego na kurs prawo jazdy kat.
B. 2.3. Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt, do przeprowadzenia badań lekarskich
stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem dla kaŜdego
uczestnika kursu prawa jazdy kat. B. 2.4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia
zajęć teoretycznych i praktycznych (część teoretyczna, a takŜe praktyczna w wymiarze nie
mniejszym niŜ określony w odrębnych przepisach tj. 30 godzin wykładów, gdzie 1 h lekcyjna
to 45 min. oraz 30 godzin jazdy, gdzie 1 h jazdy to 60 min.) zgodnie ze sporządzonym przez
Wykonawcę harmonogramem. Rozpoczęcie kursu nastąpi najwcześniej w miesiącu sierpniu
2011 r. 2.5. Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne wykłady i ćwiczenia odbywały się
w systemie komputerowym identycznym jak na egzaminie państwowym; praktyczne były
prowadzone na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w mieście i poza miastem. 2.6.
Zamawiający wymaga, aby zajęcia były przeprowadzone przez wykładowców posiadających
zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające
właściwą realizację programu kursu. 2.7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia
kursu z najwyŜszą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi
przepisami. 2.8. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w sposób rzetelny, tak aby jak
największa liczba uczestników zdała egzamin z pozytywnym rezultatem. 2.9. Wykonawca
indywidualnie ustali z uczestnikami kursu terminy zajęć teoretycznych i praktycznych. 2.10.
Miejsce przeprowadzenia kursu: - teoretyczne wykłady i ćwiczenia w granicach
administracyjnych miasta Nowego Sącza; - zajęcia praktyczne - plac manewrowy w granicach
administracyjnych miasta Nowego Sącza oraz w ruchu drogowym w mieście i poza miastem.
2.11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na pierwszych zajęciach teoretycznych na
własny koszt przekazał kaŜdemu uczestnikowi kursu prawa jazdy niezbędne materiały
szkoleniowe w tym m.in. aktualny kodeks drogowy oraz aktualne testy egzaminacyjne. 2.12.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed
rozpoczęciem pierwszych zajęć harmonogram zajęć teoretycznych, zgodnie z przekazanym
przez Zamawiającego wzorem. 2.13. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy imienną listę
uczestników z danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia przed
rozpoczęciem zajęć teoretycznych. 2.14. Wykonawca zobowiązuje się udzielać na Ŝądanie
Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby
osób uczestniczących w kursie, liczby osób, które zrezygnowały z udziały w kursie). 2.15.
Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących
realizacji kursów, w tym dokumentów finansowych, do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób
zapewniający dostępność i poufność. 2.16. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia
prawa wglądu Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) oraz innym
podmiotom uprawnionym w zakresie kontroli prawidłowej realizacji projektu we wszystkie
dokumenty związane z realizacją kursu w ramach projektu pn.: Profesjonalista na rynku
gastronomicznym, przez cały okres ich przechowywania, tj. do dnia 31 grudnia 2020r. 2.17.
W celu potwierdzenia naleŜytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: a) listy obecności zajęć teoretycznych i
praktycznych, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem, b) sprawozdania
merytorycznego z przeprowadzonych zajęć opisującego przebieg merytoryczny szkolenia,
opis ewentualnych trudności oraz podsumowujące frekwencję na zajęciach, c) poświadczone
za zgodność z oryginałem kserokopie kart przeprowadzonych zajęć, d) poświadczone za
zgodność z oryginałem kserokopie arkuszy z przebiegu egzaminu praktycznego i zaświadczeń
z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego, e) poświadczone za zgodność z oryginałem
kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o
prawo jazdy kategorii B, f) kserokopię potwierdzenia opłaty za pierwszy termin egzaminu
państwowego na kurs prawo jazdy kategorii B wraz z listą osób, za które uiszczona została
opłata (nazwisko, imię, PESEL). 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia,
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egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i
egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz. 1834 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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