
Ogłoszenie nr 500049672-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.  

Powiat Wejherowski: „Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Rumi” w zakresie a) część 1 - „ Szkolenie z obsługi wózków widłowych z 

uprawnieniami UDT” b) część 2 - „ Kurs prawa jazdy kategorii B”  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

„Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim 

poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – 

Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby 

subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 534427-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
tak  

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego ul. Grunwaldzka 57 

84-230 Rumia  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Powiat Wejherowski, Krajowy numer identyfikacyjny 19167514900000, ul. ul. 3 Maja  4, 

84200   Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 729 411, e-mail 

zamowienia@powiat.wejherowo.pl, faks 585 729 402.  

Adres strony internetowej (url): www.hipolit.info  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi” w 

zakresie a) część 1 - „ Szkolenie z obsługi wózków widłowych z uprawnieniami UDT” b) 

część 2 - „ Kurs prawa jazdy kategorii B”  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZSP.2-070.2.2.1-1-253-2017  

II.2) Rodzaj zamówienia:  



Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego 

szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji 

zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i 

regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych na każdą część wymienioną w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia – 

części od 1 do 2: część 1 - „Szkolenie z obsługi wózków widłowych z uprawnieniami UDT” 

część 2 - „Kurs prawa jazdy kategorii B” 3. Wykonawca składa ofertę na zasadzie: 1 część – 

1 oferta, przy czym każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 4. Na 

każde z wyżej wymienionych szkoleń należy składać oddzielną ofertę, wraz z informacją 

której części oferta dotyczy. Część 1 „Szkolenie z obsługi wózków widłowych z 

uprawnieniami UDT” 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 

szkolenia z obsługi wózków widłowych oraz zdobycie dodatkowych uprawnień do wymiany 

butli z gazem w wózkach zasilanych gazem:  termin realizacji: od podpisania umowy do 

30.XI.2017 r.,  czas trwania szkolenia: 67 godzin zegarowych dla każdego uczestnika kursu w 

tym: a) 44 godzin zajęć teoretycznych, b) 15 godzin zajęć praktycznych, c) 8 godzin zajęć 

poświęconych wymianie butli gazowych.  liczba uczestników: 5 osób/uczniów. 2. Celem 

szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia uprawnień UDT jako kierowca operator 

wózków widłowych oraz dodatkowych uprawnień do wymiany butli z gazem w wózkach 

zasilanych gazem. 3. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności:  nazwę 

szkolenia,  czas trwania i sposób organizacji szkolenia,  wymagania wstępne dla uczestników 

szkolenia,  cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych,  plan nauczania określający tematy zajęć 

edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej,  

opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,  

wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,  przewidziane 

sprawdziany i egzaminy. 4. Szkolenie powinno być realizowane zgodnie z programem 

zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca powinien znajdować się w 

aktualnym na dzień złożenia oferty Wykazie firm posiadających program szkolenia obsługa 

wózków: jezdniowych, podnośnikowych, unoszących, naładownych udostępniony przez 

UDT. 5. Szkolenie winno składać się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Każdemu z 

uczestników należy zapewnić odpowiednie materiały dydaktyczne i szkoleniowe. 6. 

Wykonawca do realizacji zajęć praktycznych szkolenia musi zapewnić odpowiednią 

infrastrukturę szkoleniową i miejsce do ćwiczeń praktycznych tj.: maszyny, urządzenia, 

sprzęt, plac manewrowy, itp. dostosowane do specyfiki zajęć. Pomieszczenia oraz sprzęt 

powinny spełniać wymogi przepisów w tym m.in. BHP, ppoż. i innych wymaganych 

specyfiką szkolenia. 7. W kalkulacji kosztów szkolenia należy ująć koszty egzaminu, badań 

lekarskich/psychologicznych oraz transportu uczestników z ZSP nr 2 w Rumi, ul. 

Grunwaldzka 57 do miejsca szkolenia praktycznego oraz miejsca egzaminowania i z 

powrotem. 8. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie dla każdego uczestnika egzaminu 

państwowego przeprowadzone-go przed Komisją Dozoru Technicznego w celu uzyskania 

przez każdego uczestnika stosownych uprawnień. 9. Szkolenie winno zakończyć się:  

egzaminem,  wydaniem zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie 



szkolenia i uzyskanie kwalifikacji (w tym nabycie uprawnień do wymiany butli z gazem w 

wózkach zasilanych gazem), zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer 

PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, 

formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia, 

tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję 

szkoleniową, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 622),  po zdaniu egzaminu wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego 

przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji 

wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z 

późn. zm.). Część 2 „Kurs prawa jazdy kategorii B” 1. Przedmiotem zamówienia jest 

organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B oraz opłacenie i ustalenie 

pierwszego terminu egzaminu państwowego. Szkolenie powinno odbyć się w jednym kursie:  

termin realizacji: od podpisania umowy do 30.XI.2017 r.,  czas trwania szkolenia: 60 godzin 

dla każdego uczestnika kursu, w tym: a) 30 godzin zajęć teoretycznych (1 godzina = 45 

minut), b) 30 godzin zajęć praktycznych (1 godzina = 60 minut).  liczba uczestników: 5 

osób/uczniów. 2. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej 

oraz praktycznej umożliwiającej zdanie egzaminu państwowego uprawniającego do 

kierowania pojazdami kat.B zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Program kursu 

powinien zawierać w szczególności:  nazwę kursu,  czas trwania i sposób organizacji kursu,  

wymagania wstępne dla uczestników kursu,  cele kursu ujęte w kategoriach efektów uczenia 

się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,  plan nauczania 

określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, części 

teoretycznej i części praktycznej,  opis treści – kluczowe punkty kursu w zakresie 

poszczególnych zajęć edukacyjnych,  wykaz literatury oraz niezbędnych środków i 

materiałów dydaktycznych,  przewidziane sprawdziany i egzaminy. 4 .Zamawiający 

informuje, że osoby skierowane do odbycia kursu prawo jazdy kat. B nie posiadają 

aktualnego badania lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak istnienia przeciwwskazań 

do odbycia w/w kursu. 5. Powyższy kurs na prawo jazdy, prowadzenie dokumentacji, 

warunki lokalowe, plac manewrowy, wyposażenie dydaktyczne muszą odpowiadać 

przepisom ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 978) ) oraz przepisom wykonawczym do ustawy, w szczególności zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie 

szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i 

wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 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. 2016 

poz. 232). 6.Wykonawca zobowiązany jest:  skierować kandydatów na badania do lekarza 

medycyny pracy (koszt badań ponosi Wykonawca),  zorganizować i przeprowadzić kurs 

(część teoretyczną i praktyczną),  przeprowadzić egzamin wewnętrzny sprawdzający stopień 

opanowania materiału,  wydać dokument zgodny z obowiązującymi przepisami uprawniający 

do przystąpienia do egzaminu państwowego,  opłacić i ustalić dla wszystkich uczestników 

pierwszy termin egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania właściwym z punktu 

widzenia przeprowadzonych zajęć praktycznych. 7. Wykonawca zobligowany jest udostępnić 

uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem i 

dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy 

teoretycznej. Ponadto, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny 

egzemplarz podręcznika dla kandydatów na kurs prawo jazdy kat. B wraz z płytą DVD/CD 



zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań testowych wykorzystywane podczas 

egzaminu państwowego. 8. Wykonawca dokona ubezpieczenia NNW uczestników kursu. 9. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia szkolenia metodą e- learning. 10. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji kursu na prawo 

jazdy kat. B. 11. Wykonawca przedłoży odpowiednio:  właściwy dla danej formy płatności 

dokument, do którego dołączona zostanie imienna lista osób, za które dokonano opłaty,  

zaświadczenie wydane przez ośrodek egzaminowania kierowców wskazujące termin 

egzaminu państwowego wraz z imienną listą osób dla których ustalono ten termin. 1. 

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego 

szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji 

zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i 

regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych na każdą część wymienioną w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia – 

części od 1 do 2: część 1 - „Szkolenie z obsługi wózków widłowych z uprawnieniami UDT” 

część 2 - „Kurs prawa jazdy kategorii B” 3. Wykonawca składa ofertę na zasadzie: 1 część – 

1 oferta, przy czym każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 4. Na 

każde z wyżej wymienionych szkoleń należy składać oddzielną ofertę, wraz z informacją 

której części oferta dotyczy. Część 1 „Szkolenie z obsługi wózków widłowych z 

uprawnieniami UDT” 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 

szkolenia z obsługi wózków widłowych oraz zdobycie dodatkowych uprawnień do wymiany 

butli z gazem w wózkach zasilanych gazem:  termin realizacji: od podpisania umowy do 

30.XI.2017 r.,  czas trwania szkolenia: 67 godzin zegarowych dla każdego uczestnika kursu w 

tym: a) 44 godzin zajęć teoretycznych, b) 15 godzin zajęć praktycznych, c) 8 godzin zajęć 

poświęconych wymianie butli gazowych.  liczba uczestników: 5 osób/uczniów. 2. Celem 

szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia uprawnień UDT jako kierowca operator 

wózków widłowych oraz dodatkowych uprawnień do wymiany butli z gazem w wózkach 

zasilanych gazem. 3. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności:  nazwę 

szkolenia,  czas trwania i sposób organizacji szkolenia,  wymagania wstępne dla uczestników 

szkolenia,  cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych,  plan nauczania określający tematy zajęć 

edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej,  

opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,  

wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,  przewidziane 

sprawdziany i egzaminy. 4. Szkolenie powinno być realizowane zgodnie z programem 

zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca powinien znajdować się w 

aktualnym na dzień złożenia oferty Wykazie firm posiadających program szkolenia obsługa 

wózków: jezdniowych, podnośnikowych, unoszących, naładownych udostępniony przez 

UDT. 5. Szkolenie winno składać się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Każdemu z 

uczestników należy zapewnić odpowiednie materiały dydaktyczne i szkoleniowe. 6. 

Wykonawca do realizacji zajęć praktycznych szkolenia musi zapewnić odpowiednią 

infrastrukturę szkoleniową i miejsce do ćwiczeń praktycznych tj.: maszyny, urządzenia, 

sprzęt, plac manewrowy, itp. dostosowane do specyfiki zajęć. Pomieszczenia oraz sprzęt 

powinny spełniać wymogi przepisów w tym m.in. BHP, ppoż. i innych wymaganych 

specyfiką szkolenia. 7. W kalkulacji kosztów szkolenia należy ująć koszty egzaminu, badań 

lekarskich/psychologicznych oraz transportu uczestników z ZSP nr 2 w Rumi, ul. 

Grunwaldzka 57 do miejsca szkolenia praktycznego oraz miejsca egzaminowania i z 

powrotem. 8. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie dla każdego uczestnika egzaminu 



państwowego przeprowadzone-go przed Komisją Dozoru Technicznego w celu uzyskania 

przez każdego uczestnika stosownych uprawnień. 9. Szkolenie winno zakończyć się:  

egzaminem,  wydaniem zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie 

szkolenia i uzyskanie kwalifikacji (w tym nabycie uprawnień do wymiany butli z gazem w 

wózkach zasilanych gazem), zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer 

PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, 

formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia, 

tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję 

szkoleniową, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 622),  po zdaniu egzaminu wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego 

przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji 

wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z 

późn. zm.). Część 2 „Kurs prawa jazdy kategorii B” 1. Przedmiotem zamówienia jest 

organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B oraz opłacenie i ustalenie 

pierwszego terminu egzaminu państwowego. Szkolenie powinno odbyć się w jednym kursie:  

termin realizacji: od podpisania umowy do 30.XI.2017 r.,  czas trwania szkolenia: 60 godzin 

dla każdego uczestnika kursu, w tym: a) 30 godzin zajęć teoretycznych (1 godzina = 45 

minut), b) 30 godzin zajęć praktycznych (1 godzina = 60 minut).  liczba uczestników: 5 

osób/uczniów. 2. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej 

oraz praktycznej umożliwiającej zdanie egzaminu państwowego uprawniającego do 

kierowania pojazdami kat.B zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Program kursu 

powinien zawierać w szczególności:  nazwę kursu,  czas trwania i sposób organizacji kursu,  

wymagania wstępne dla uczestników kursu,  cele kursu ujęte w kategoriach efektów uczenia 

się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,  plan nauczania 

określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, części 

teoretycznej i części praktycznej,  opis treści – kluczowe punkty kursu w zakresie 

poszczególnych zajęć edukacyjnych,  wykaz literatury oraz niezbędnych środków i 

materiałów dydaktycznych,  przewidziane sprawdziany i egzaminy. 4 .Zamawiający 

informuje, że osoby skierowane do odbycia kursu prawo jazdy kat. B nie posiadają 

aktualnego badania lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak istnienia przeciwwskazań 

do odbycia w/w kursu. 5. Powyższy kurs na prawo jazdy, prowadzenie dokumentacji, 

warunki lokalowe, plac manewrowy, wyposażenie dydaktyczne muszą odpowiadać 

przepisom ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 978) ) oraz przepisom wykonawczym do ustawy, w szczególności zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie 

szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i 

wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 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. 2016 

poz. 232). 6.Wykonawca zobowiązany jest:  skierować kandydatów na badania do lekarza 

medycyny pracy (koszt badań ponosi Wykonawca),  zorganizować i przeprowadzić kurs 

(część teoretyczną i praktyczną),  przeprowadzić egzamin wewnętrzny sprawdzający stopień 

opanowania materiału,  wydać dokument zgodny z obowiązującymi przepisami uprawniający 

do przystąpienia do egzaminu państwowego,  opłacić i ustalić dla wszystkich uczestników 

pierwszy termin egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania właściwym z punktu 

widzenia przeprowadzonych zajęć praktycznych. 7. Wykonawca zobligowany jest udostępnić 

uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem i 



dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy 

teoretycznej. Ponadto, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny 

egzemplarz podręcznika dla kandydatów na kurs prawo jazdy kat. B wraz z płytą DVD/CD 

zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań testowych wykorzystywane podczas 

egzaminu państwowego. 8. Wykonawca dokona ubezpieczenia NNW uczestników kursu. 9. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia szkolenia metodą e- learning. 10. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji kursu na prawo 

jazdy kat. B. 11. Wykonawca przedłoży odpowiednio:  właściwy dla danej formy płatności 

dokument, do którego dołączona zostanie imienna lista osób, za które dokonano opłaty,  

zaświadczenie wydane przez ośrodek egzaminowania kierowców wskazujące termin 

egzaminu państwowego wraz z imienną listą osób dla których ustalono ten termin.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
tak  

II.5) Główny Kod CPV: 80530000-8 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
zamówienie nie ogranicza w żadnym stopniu dostępności dla oferentów zgodnie z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z 

wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 10000.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 



Nazwa wykonawcy: Centrum Szkolenia Kierowców RONDO BIS  

Email wykonawcy: rumia@rondobis.pl  

Adres pocztowy: ul.Dąbrowskiego 6 D  

Kod pocztowy: 84-230  

Miejscowość: Rumia  

Kraj/woj.: pomorskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7850.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 7850.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7850.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: „ Szkolenie z obsługi wózków widłowych z uprawnieniami UDT”  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust.1 

pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że 

:”Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ,że zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne 

unieważnienia: W niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę. Wartość oferty przekraczała 

kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie powyższego 

zamówienia. Mając na uwadze, iż Zamawiający nie może zwiększyć zaplanowanej na 

sfinansowanie zamówienia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty zachodzi konieczność 

unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  



 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

  
 


