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Urząd Zamówień Publicznych 

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 

http://www.portal.uzp.gov.pl  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 

ZAMÓWIENIA 

 

 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

Zamówienia publicznego                                        Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    

Zawarcia umowy ramowej                                      

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych? 

   tak  X Numer ogłoszenia w BZP: 57830 - 2014                   nie    

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? 

   tak   nie X  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

  I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: 

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 14 

Miejscowość: 

Nowy Sącz 

Kod pocztowy: 

33-300 

Województwo: 

Małopolskie 

Tel.:18 440 81 63 

 

Faks:18 442 29 50 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić): Spółka Akcyjna 100% udział 

JST 

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 

        sąd lub trybunał 

 



          

 ZP-403 

2/5 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA     

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w 

Małopolsce” 

realizowanego przez: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, 

wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.2 podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

kursu prawa jazdy kat. B dla 110 uczestników projektu.  

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                      Dostawy                             Usługi X 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach  

projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”  

realizowanego przez: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, 

wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Działanie 9.2 podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa, 

kursu prawa jazdy kat. B dla 110  uczestników projektu.  

2. Uczestnicy kursu podzieleni są na 10 grup po 10 osób oraz 2 grupy po 5 osób. Zamawiający 

może zmniejszyć liczbę osób skierowanych na kurs. Zmianie może ulec również liczba osób 

w poszczególnych grupach.   

3.  Dla każdej ze skierowanych przez Zamawiającego osób szkolenie będzie obejmowało: 30 

godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin indywidualnych zajęć praktycznych (tzw. jazdy). 

Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego przed zgłoszeniem do egzaminu Państwowego, 

badania lekarskie przeprowadzone przed przystąpieniem do kursu. 

4. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Nowym Sączu.  

5. Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godziny 7.00 i 

nie dłużej niż do godziny 22.00, jednakże nie więcej niż 3 godziny dziennie. Dopuszcza się 

zajęcia w soboty, nie dłużej niż do godziny 15.00. Przy czym ograniczenia powyższe nie 

dotyczą 2 godzin jazdy w ruchu drogowym  w okresie od zmierzchu do świtu, które powinny 

być uwzględnione w programie szkolenia kandydatów na kierowców zgodnie z 

rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 27.10.2005 w sprawie szkolenia, 

egzaminowanie i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i 

egzaminatorów (D. z. U. Nr 217 poz. 1834 z późn. zm.) 
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6. Kurs powinien odbywać się w Nowym Sączu. W ofercie należy podać dokładny adres tj: 

miasto (miejscowość), ulicę, numer posesji i/lub budynku, gdzie będzie odbywał się kurs.  

7. Kurs ma być zorganizowany w odpowiednich pomieszczeniach z zapewnionym zapleczem 

do przeprowadzenia zajęć tj: posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz zaopatrzenie w wodę pitną. Wymagane jest, aby sala dydaktyczna do 

prowadzenia zajęć teoretycznych posiadała metraż minimum 25-30 m2 dla grupy 10 

uczestników kursu oraz minimum 15 m2 dla grupy poniżej 10 uczestników. 

8. Każdy uczestnik kursu do części teoretycznej winien otrzymać na własność: materiały 

dydaktyczne (skrypty lub opracowania własne osób prowadzących zajęcia właściwe dla 

danej części zamówienia lub będące w posiadaniu Wykonawcy w formie papierowej), 

notatnik - kołonotatnik A4 lub zeszyt A4 w kratkę minimum 100 kartek oraz przybory 

piśmiennicze (długopis piszący w kolorze niebieskim lub czarnym). Przekazane materiały 

dydaktyczne mogą stanowić gotowe publikacje dostępne na rynku (aktualne podręczniki), 

nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. 

9. Zajęcia będą prowadzone przez kadrę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji . 

10. Wykaz osób realizujących zamówienie przedłożonych w ofercie jest wiążący. Zamawiający 

dopuszcza możliwość dokonania zmiany po podpisaniu umowy w zakresie zmiany osób 

uczestniczących w wykonaniu zamówienia, pod warunkiem, że osoby wykonujące 

zamówienie będą posiadały doświadczenie i kwalifikacje odpowiadające kwalifikacjom i 

doświadczeniu wskazanemu w ofercie oraz Wykonawca musi zapewnić wykładowców 

posiadających kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż przedstawione w ofercie 

przetargowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania zmiany 

miejsca szkolenia o warunkach nie niższych niż w ofercie przetargowej (z wyłączeniem 

zmiany miejscowości). O zgodę na zmianę warunków Wykonawca musi wystąpić 

niezwłocznie do Zamawiającego (w formie pisemnej) najpóźniej do 3 dni kalendarzowych 

od momentu uzyskania informacji o tym, że taka konieczność  może wystąpić. 

11. Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu 

uzyskanie wiadomości i kwalifikacji będących przedmiotem zamawianego kursu. 

12. Przy prowadzeniu zajęć komputerowych wymagane jest oddzielne stanowisko dla każdego 

z uczestników (jeden komputer na jedną osobę). W przypadku zajęć z wykorzystaniem 

komputera, każdy uczestnik winien mieć zapewniony stały dostęp do komputera, 

posiadającego działające legalne oprogramowanie zgodne z tematyką kursu. Na jednego 

uczestnika winno przypadać jedno stanowisko komputerowe. 

 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny  
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Główny przedmiot 80.41.12.00 – 0 
 

 

 

Dodatkowe przedmioty 

 

 

••.••.••.••-• 

 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części 

Wartość   70 290,00                                                             Waluta PLN 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony      X 

Przetarg ograniczony            

Negocjacje z ogłoszeniem     

Dialog konkurencyjny         

 
Negocjacje bez ogłoszenia  

Zamówienie z wolnej ręki 

Zapytanie o cenę 

Licytacja elektroniczna 

 

 

 

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

    tak X   wskazać projekt/program „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” „Projekt 

wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.2 podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

kursu prawa jazdy kat. B dla 110 uczestników projektu. 

 nie  
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SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): ••••    NAZWA (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________ 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:     10/03/2014 (dd/mm/rrrr) 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Nazwa: P.H.U.P Ośrodek Szkolenia Kierowców – Marek Górowski 

ul. Długosza 41,  

33-300 Nowy Sącz. 

 

Adres pocztowy: ul. Długosza 41 

 

Miejscowość: Nowy Sącz 

 

Kod pocztowy: 33-300 Kraj/województwo: małopolskie 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  

I NAJWYŻSZĄ CENĄ  (bez VAT) 

Cena wybranej oferty  70 290,00 

Oferta z najniższą ceną 70 290,00  / Oferta z najwyższą ceną 116 820,00 

Waluta: PLN 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 


