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GOPS.4141.8.2014                                                                                     Przytyk, dnia 25.06.2014r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku działając na podstawie art. 4 pkt.8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) 

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

1. Przedmiot zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania                               

i przeprowadzenia  kursu prawa jazdy kat. B dla 7 osób oraz Kwalifikacji wstępnej w zakresie przewozu 

rzeczy dla 1 osoby – klientów GOPS w Przytyku w większości długotrwale bezrobotnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, mających problemy ze znalezieniem pracy oraz niskimi kwalifikacjami 

zawodowymi, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku                           

i zamieszkałych na terenie Gminy w ramach projektu systemowego p.n. „Szansa na lepsze jutro ” – 

Zadanie 1 „Aktywna integracja”. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej        

w Przytyku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.  

Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1.  

 

2.  Warunki udziału w postępowaniu 

              

2.1:  Warunek  posiadania uprawnień  do wykonywania działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania:  

 

Wykonawca musi być zarejestrowany w rejestrze instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy. 

 

Ocena spełniana warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonego do oferty  

dokumentu  potwierdzającego  wpis do rejestru instytucji oświatowych prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy. 

 

Brak w/w dokumentu w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.  

 

2. 2  Warunek posiadania  wiedzy i doświadczenia  

Udział w postępowaniu mogą brać wykonawcy  którzy wykażą zrealizowane w ciągu ostatnich  trzech lat , 

lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie   trzy cykle szkoleniowe, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 

 



  

 

 

Projekt pt. „Szansa na lepsze jutro”  współfinansowany przez Unię Europejską 

 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII  

Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 

 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,  

realizowany przez   Gminę  Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku 

 
Ocena spełniana warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonego do oferty wykazu 

usług wraz  z dowodami  potwierdzającymi  należyte wykonanie usługi.  

 

Brak w/w dokumentu  w ofercie  spowoduje odrzucenie oferty.  

3. Ocena ofert  

Kryterium oceny ofert – najniższa cena      

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i  

zostanie  oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

4. Sposób przygotowania i składania ofert. 

4.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty   

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). 

 

4.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie , którą należy oznakować w 

następujący sposób: 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie przewozu 

rzeczy w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji 

Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój                

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

Nie otwierać przed 09.07.2013 o godz. 12.05”. 

 

5. Miejsce i termin składania ofert. 

 

5.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok.9 w terminie do dnia 09.07.2014r. do 

godz.12.05. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2014r o godz.12.30.   

 

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w n/w przypadkach  

- cena  oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,  

- nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej  odrzuceniu lub nie wpłynie  żadna oferta, 

- wystąpiła  istotna zmiana  okoliczności  powodująca , że  prowadzenie postępowania  lub  wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym  

 

W załączeniu: 

-  opis przedmiotu zamówienia 

-  wzór umowy,  

-  formularz ofertowy, 

-  wykaz usług - wzór                                

 

                                                                                                    Ewa Gomuła  – Kierownik GOPS 


