
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

13-02-2018 

Termin składania ofert 

22-02-2018 

Numer ogłoszenia 

1088107 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Sekretariat Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły przy ul. Słonimskiego 
47/1w Białymstoku, 15-029 Białystok 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Urszula Malczyńska 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

tel. 85 7408131, faks 85 74 08 146 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie: prawa 
jazdy kat B - 10 osób w wieku 18-19. 
2. Miejsce szkolenia: część teoretyczna: Białystok; część praktyczna: Białystok oraz powiat 
białostocki. 
3. W cenie szkolenia Wykonawca winien uwzględnić: 
a) koszt zajęć teoretycznych (min. 30 godzin – godzina lekcyjna wynosi 45 min.) i 
praktycznych (min. 35 godzin zegarowych – 60 min.); 
b) koszt pierwszego podejścia do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego; 
c) koszt egzaminu wewnętrznego (teoretycznego i praktycznego) przeprowadzanego  
u Wykonawcy (jeśli dotyczy); 
d) koszt pakietu szkoleniowego - długopis, notes lub zeszyt, nowy, nieużywany 
skrypt/książka/płyta CD o tematyce związanej z prowadzonymi zajęciami;  
e) koszt skierowania do lekarza medycyny pracy i koszt badań psychologicznych (jeśli są 
niezbędne) w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do odbycia kursu; 



f) koszt założenia tzw. profilu kandydata na kierowcę. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu ofertowym. 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi szkoleniowe 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem szkolenia jest przygotowanie 10 uczestników Projektu do zdania egzaminu 
państwowego na prawo jazdy kat. B i uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami 
osobowymi. 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie: prawa 
jazdy kat B - 10 osób w wieku 18-19. 
2. Miejsce szkolenia: część teoretyczna: Białystok; część praktyczna: Białystok oraz powiat 
białostocki. 
3. W cenie szkolenia Wykonawca winien uwzględnić: 
a) koszt zajęć teoretycznych (min. 30 godzin – godzina lekcyjna wynosi 45 min.) i 
praktycznych (min. 35 godzin zegarowych – 60 min.); 
b) koszt pierwszego podejścia do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego; 
c) koszt egzaminu wewnętrznego (teoretycznego i praktycznego) przeprowadzanego  
u Wykonawcy (jeśli dotyczy); 
d) koszt pakietu szkoleniowego - długopis, notes lub zeszyt, nowy, nieużywany 
skrypt/książka/płyta CD o tematyce związanej z prowadzonymi zajęciami;  
e) koszt skierowania do lekarza medycyny pracy i koszt badań psychologicznych (jeśli są 
niezbędne) w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do odbycia kursu; 
f) koszt założenia tzw. profilu kandydata na kierowcę. 
4. Realizacja kursu w części teoretycznej odbywać się będzie - zgodnie z załączonym przez 
Wykonawcę harmonogramem, natomiast część praktyczna wg indywidualnych uzgodnień z 
instruktorem. 
5. Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się na terenie miasta Białegostoku. Zajęcia praktyczne 
(plac manewrowy, zajęcia w ruchu miejskim, jazda na symulatorze) na terenie miasta 
Białegostoku lub w odległości nie większej niż 15 km od Białegostoku,  
z zastrzeżeniem iż Wykonawca zobowiązany będzie do przewiezienia uczestników  
z Białegostoku do miejsca odbywania się zajęć i z powrotem na swój koszt. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników kursu do innych grup 



realizujących tożsamy kurs prowadzony przez Wykonawcę, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu ofertowym. 

Kod CPV 

80000000-4 

Nazwa kodu CPV 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

Harmonogram realizacji zamówienia 

1) Rozpoczęcie szkolenia: do 7 dni po podpisaniu umowy i przekazaniu listy uczestników.  
2) Zakończenie szkolenia: 3 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy. 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zakończenia realizacji szkoleń w 
sytuacji, gdy zostanie przedłużona rekrutacja kandydatów.  
4) Szczegółowy termin przeprowadzenia danych kursów zostanie uzgodniony po wyłonieniu 
Wykonawcy. 

Załączniki 

• Zapytanie ofertowe z załącznikami  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis 
do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r., Nr 978) na 
terenie powiatu grodzkiego Białegostoku. 

Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

Potencjał techniczny 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada lub będzie 
dysponował odpowiednią ilością pojazdów, aby w terminie wskazanym w Zapytaniu 
ofertowym przeszkolić skierowane przez Zamawiającego osoby [na formularzu ofertowym]. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada lub będzie 
dysponował odpowiednią ilością instruktorów, aby w terminie wskazanym w Zapytaniu 
ofertowym przeszkolić skierowane przez Zamawiającego osoby [na formularzu ofertowym]. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Cena – 100 % 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

MIASTO BIAŁYSTOK 

Adres 

Słonimska 1 

15-950 Białystok 

podlaskie , Białystok 

Numer telefonu 

858696005 

Fax 

858696266 

NIP 

5420304637 

Tytuł projektu 

Wiemy więcej - budujemy więcej 

Numer projektu 

RPPD.03.03.01-20-0117/17-00 
 


