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Warszawa, 28.01.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/szkolenia/KzK/2022 

W związku z realizowanym w okresie od 2019-09-01 do 2022-09-30 projektem pn. „Kadry 

z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej” [KzK] 

w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie 

zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; przez Instytut Rynku 

Elektronicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Partnera projektu: Gminę Karczew; kierując 

się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego 

zarządzania finansami zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej poniżej wskazanego 

zamówienia. 

Grupą docelową w projekcie są uczennice i uczniowie z Zespołu Szkół im. Księdza Kardynała 

Wyszyńskiego w Karczewie. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Obejmuje organizację i przeprowadzenie kursu  prawa jazdy kat. B dla 15 uczniów ww. szkoły 

 

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Czas realizacji zamówienia: luty-kwiecień 2022 r.  (80 dni licząc od daty podpisania umowy).  

Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu składania oferty. 

Miejsce: Zespołu Szkół im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Karczewie 

 

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie – kompleksowa usługa 

kursu prawa jazdy kat. „B” obejmującego: przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. ,,B”, 

zapewnienie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, ustalenie 

i opłacenie badań lekarskich, ustalenie i opłacenie terminu egzaminu państwowego  dla 15 

uczestników projektu. 

Czas trwania: min. 60 godzin (po odliczeniu przerw) w tym: 

1. zajęcia teoretyczne min. 30 godz. lekc. (przy czym 1 godzina lekc. wynosi 45 min.), 

2. zajęcia praktyczne min. 30 godz. (przy czym 1 godzina wynosi 60 min.). 

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 

2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1212) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się 

o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 

egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206 

z późn. zm.). 
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Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie zrealizowane i udokumentowane usługi objęte 

przedmiotem zamówienia, wg cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia uczestnikom kursu zaświadczenia 

potwierdzającego udział w kursie prawa jazdy. 

Wykonawca na ofertowane usługi musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i kompetencje oraz 

posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

a) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego Wykonawcy potrzebne do 

wykonania całości przedmiotu zamówienia tj.  

- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć teoretycznych (30h) i praktycznych (30h) 

- pomoce szkoleniowe, 

- egzamin wewnętrzny, 

- koszt badań lekarskich  

- koszt pierwszego egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego) 

b) Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.  

c) Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu, zgadnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

d) Do oferty należy załączyć aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) dokument rejestrowy 

Oferenta (KRS, CEIDG itp.) 

 

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 

Ofertę należy złożyć do dnia 04.02.2022r.  

- poprzez dostarczenie do siedziby Zamawiającego: IRE Sp. z o.o. 00-739 Warszawa ul. Stępińska 

22/30 

lub 

- mailem na adres: robert.uklanski@ire.pl  

 

Załączniki: 

1. Druk oferty. 

 

  

mailto:robert.uklanski@ire.pl
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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego nr 1/szkolenia/KzK/2022 

 

OFERTA CENOWA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/szkolenia/KzK/2022 dot. realizacji części zadań 

w ramach projektu pn. „Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki 

samochodowej”: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisami zawartymi w ww. zapytaniu ofertowym i uznaję się za 

związaną/ego z określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. Oferuję za wykonanie przedmiotu zamówienia poniższą cenę: 

Lp. Przedmiot zamówienia Cena brutto (zł) / 

1 uczestnika 

1 Szkolenie teoretyczne (30h) i praktyczne (30h), w tym pomoce 
szkoleniowe i egzamin wewnętrzny 

 

2 Badania lekarskie  

3 Egzamin państwowy (pierwszy termin)  

 ŁĄCZNY KOSZT dla 1 uczestnika  

3. Oświadczam, że na ofertowane usługi posiadam odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i kompetencje. 

4. Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert 

 

 

 

 

Data i podpis oferenta ……………………………………………………….. 
 

Dane oferenta 

Nazwa firmy  

NIP  

adres  

Telefon  

E-mail  


