Katowice, dnia 11 grudnia 2017 r.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ogłasza o wszczęciu
postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa
jazdy kat. C.
1. Dane Zamawiającego
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
ul. Karolinki 1
40-467 Katowice
NIP: 954-18-86-126
REGON: 273185870
Tel. 32 420-40-83
Fax: 32 420 41-01
2. Tryb udzielania zamówienia
1) Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wobec czego
postępowanie nie podlega przepisom tejże ustawy.
2) Postępowanie realizowane jest w ramach prowadzonego przez Śląskie Centrum Usług
Wspólnych Sp. z o.o. (Beneficjent) wraz z Fundacją Rodzin Polskich im. Św. Jana Pawła II
z siedzibą w Świętochłowicach (Partner Beneficjenta) projektu „Chce się żyć!”,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach osi priorytetowej: IX. Wyłączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja
dla poddziałania: 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym (zwanego dalej: Projektem).
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Publikacja na stronie internetowej Zamawiającego - http://www.scuw.pl.
4. Przedmiot i zakres zamówienia
1) Przedmiotem
zamówienia
jest
dla jednego uczestnika Projektu.

przeprowadzenie

kursu

prawa

jazdy

kat.

C

KOD CPV:


80411200-0 – usługi szkół nauki jazdy,



80500000-9 usługi szkoleniowe.

2) Czas trwania kursu nie powinien być krótszy niż 50 godzin.
3) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym obowiązki Wykonawcy, określają Istotne
postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
4) Wykonawca w czasie realizacji zamówienia, nie będzie mógł zlecić wykonania całości
lub części zamówienia osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej
na piśmie,
5. Informacje o postępowaniu
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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6. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1) Realizacja przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
2) Miejsce realizacji zamówienia : Szkolenie powinno być realizowane w odległości nie większej
niż 20 km od siedziby Zamawiającego.
7. Warunki płatności
Rozliczenie zamówienia odbędzie się po wykonaniu zamówienia według ceny wskazanej
w formularzu ofertowym.
8. Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) Posiadają zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców,
b) dysponują
odpowiednim
potencjałem
technicznym
oraz
osobami
zdolnymi
do wykonania zamówienia; tj. utwardzony plac manewrowy spełniający wymagania do
prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. C oraz dysponują
pojazdem do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. C spełniających
wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowanie do nauki, sale wykładową,
c) posiadają zaświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS),
d) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
e) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz z osobami
wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym przez powiązanie osobowe lub
kapitałowe należy rozumieć w szczególności:

f)



uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,



pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,



pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w
szczególności
pozostawanie
w
związku
małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa
w
linii
bocznej
do
drugiego
stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
oraz wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
ani też nie zostało wszczęte postępowanie naprawcze w razie zagrożenia
niewypłacalnością,

g) wnieśli ofertę w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. 1) lit. a)
- f) powyżej, dokonana zostanie w oparciu o oświadczenia oferenta złożone
w formularzu ofertowym.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do wyjaśnienia treści oferty
lub przedłożenia innych dokumentów, aniżeli wymienione w ogłoszeniu, w celu
zweryfikowania / potwierdzenia prawdziwości oświadczeń w niej złożonych.
4) Z postępowania zostaną wykluczeni oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia nie
spełniający warunków określonych w pkt 1) powyżej.
5) Zamawiający odrzuci oferty, które:
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a) nie odpowiadają warunkom określonym w ogłoszeniu, bądź
nie uzupełnili oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

których

oferenci

b) przedstawiają rażąco niską cenę, a oferenci pomimo wezwania ze strony Zamawiającego,
nie złożyli wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny lub jeżeli dokonana przez
Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferty
zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) w następstwie dokonania przez Zamawiającego czynności wyjaśniających treść oferty,
okazało się, iż zawiera ona nieprawdziwe dane lub oświadczenia,
d) zostały złożone przez Oferenta, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem
postępowania:
 wyrządził Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonał lub nienależycie wykonał
zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie
ponosił odpowiedzialności,
 uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru jego oferty.
9. Lista dokumentów wymaganych od Oferenta.
Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na załączonym do niniejszego Ogłoszenia formularzu
ofertowym wraz z:


aktualnym wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo
aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG).



dokumentem potwierdzającym wpis do Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia kierowców,



dokumentem potwierdzającym wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS),



Programem nauczania określającym zakres
teoretycznych oraz praktycznych (załącznik nr 2),

tematyczny

oraz

godzinowy

zajęć

10. Opis sposobu obliczania ceny.
1) Ceną oferty jest zryczałtowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2) Zryczałtowana cena brutto obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT, koszt przeprowadzenia
wewnętrznego egzaminu, materiałów szkoleniowych, narzędzi, badań lekarskich.
Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianie w okresie trwania Umowy. Wyklucza się
możliwość stosowania zaliczek i przedpłat. Wynagrodzenie nie będzie obejmuje kosztu
egzaminu zewnętrznego (państwowego).
3) Zryczałtowaną cena zamówienia wyrażoną w kwocie netto i brutto należy wpisać
do Formularza ofertowego (załącznik nr 3).
4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta. Konsekwencje
zastosowania złej stawki podatku VAT obciążają Oferenta.
11. Kryteria oceny ofert
1) Ocenie, według kryterium
nie podlegające odrzuceniu.

ceny

(100

%),

zostaną

poddane

jedynie

oferty

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
12. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą oraz czytelną techniką.
2) Wszystkie zapisane strony oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być kolejno
ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. W
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przypadku, gdy osobą uprawnioną jest pełnomocnik do oferty należy przedłożyć odpowiedni
dokument pełnomocnictwa.
3) Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
4) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
5) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
6) Każdy Oferent może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
13. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni od dnia, w którym upłynął termin
do składania ofert.
14. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2017r. o godzinie 11.00
2) Dopuszczalne formy składania ofert:
a) w
formie
papierowej,
w
zamkniętej
kopercie
z
dopiskiem
„Oferta
na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C” w kancelarii Zamawiającego,
zlokalizowanej w jego siedzibie w Katowicach, przy ulicy Karolinki 1,
b) w formie elektronicznej na adres e-mail: m.kuzmicka-nyk@scuw.pl.
Oferta
złożona
po
terminie
w prowadzonym postępowaniu.

nie

będzie

uwzględniona

przez

Zamawiającego

15. Tryb udzielania wyjaśnień
1) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
Zamawiający odpowie na zadane pytanie, umieszczając treść pytania i odpowiedzi
na stronie internetowej Zamawiającego, pod warunkiem, że pytanie wpłynie
do Zamawiającego nie później niż 2 dni przed terminem upływu składania ofert.
2) Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego bądź
w formie e-mail na następujący adres: m.kuzmicka-nyk@scuw.pl, przy czym zapytanie w
formie e-mail musi być niezwłocznie potwierdzone pismem lub faxem.
3) Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić lub sprostować treść
Ogłoszenia. O każdej ewentualnej zmianie lub sprostowaniu Zamawiający powiadomi
niezwłocznie uczestników postępowania umieszczając informację na stronie internetowej
Zamawiającego.
4) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w celu umożliwienia Oferentom
uwzględnienia zmian w ofercie. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
Zamawiającego i Oferenta, dotyczące wcześniej ustalonego terminu, będą podlegały nowemu
terminowi.
16. Uwagi końcowe
1) Umowa z Oferentem, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego
za najkorzystniejszą zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
po uzgodnieniu wszystkich jej postanowień. Istotne postanowienia umowy stanowiące
załącznik do niniejszego Ogłoszenia nie podlegają zmianie.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, którzy nie
zostali wykluczeni i których oferty nie zostały odrzucone. O terminie negocjacji Zamawiający
powiadomi w formie email na podany w ofercie adres email. Oferta złożona przez Oferenta,
który nie przystąpi do negocjacji jest wiążąca w zakresie i na warunkach w niej określonych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania, bądź unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn, co nie będzie podstawą dla Oferenta do dochodzenia przeciwko
Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień.
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4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszej oferty,
jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli
się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający poinformuje o wyborze Oferenta zamieszczając informację na stronie
internetowej.

_________________________

Załączniki:
Istotne postanowienia umowy
Program nauczania
Formularz ofertowy

- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
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