
 

 

Projekt „Teraz My – MŁODZI – aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z gminy Kurzętnik” jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

OGŁOSZENIE 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku 

woj. warmińsko – mazurskie 

13-306 Kurzętnik, ul Dworcowa 8 
tel 056 474-80-50 

fax 056 474-06-33 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na zamówienia publiczne: 

 

GOPS.321.32.2012 

 

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w  ramach projektu konkursowego  

„Teraz My – MŁODZI – aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym z gminy Kurzętnik”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  

kod CPV        80411200-0 – Usługi szkół nauki jazdy. 

                 
                   

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 

(Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759  z późn. zm.), zwaną dalej ustawą. 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 

Odebrać można w siedzibie zamawiającego, (pokój nr 10) lub otrzymać pocztą. 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest:  

1) Kania Anna (pokój nr 10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku,  

tel. (056) 474-80-54, od której można uzyskać dodatkowych informacji. 

 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w 

ramach projektu konkursowego  „Teraz My – MŁODZI – aktywizacja zawodowa i społeczna 

młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z gminy Kurzętnik”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 

Kurs prawa jazdy kategorii B dla 9 Beneficjentów Ostatecznych projektu  

– min. 30h zajęć teoretycznych i min. 30 h zajęć praktycznych/1osoba 

 

Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych 

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. 

 

Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych 

 

Zamawiający nie dopuszcza do przedstawienia rozwiązań wariantowych. 
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Termin wykonania zamówienia  
 

Zamawiający określa termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

od 19.10.2012r. do 21.12.2012r. 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu 

 

1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  następujące warunki: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

przepisów art. 24 ustawy Pzp. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, w szczególności przedstawiając  

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie 

złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, wymaganych w SIWZ – zgodnie z 

formułą „spełnia - nie spełnia”. Zamawiający w trakcie ww. oceny będzie brał pod uwagę jedynie 

dokumenty i oświadczenia, których wymagał SIWZ na potwierdzenie spełniania postawionych 

warunków. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentu, zawierającego 

informację, że Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu lub nie złożenia przez 

Wykonawcę dokumentu potwierdzającego spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uzna,  

że Wykonawca warunku nie spełnia i wykluczy go z udziału w postępowaniu Zamawiający 

zawiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę podając uzasadnienie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

  1.2  Wykonawcy muszą wykazać, że: 

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

c/  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

1.3  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy: 

Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz jeżeli dostarczone 

informacje są  nieprawdziwe. 

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania  

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art.92 ust.1pkt 

Zamawiający odrzuci ofertę, która: 

a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji, 

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie 

art. 87 

f) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, 

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Informacja na temat wadium 

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia wadium przetargowego w oparciu o art. 45 

ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

 

cena    -                            80% 

potencjał osobowy -        20% 

 

Miejsce i termin składania ofert  

 

Ofert przygotowane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia można składać  

na adres podany w ogłoszeniu o przetargu nie później niż do dnia 03.10.2012r. do godziny 14.30 

w pokoju nr 1 (sekretariat) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku. 

 

Miejsce i termin otwarcia  

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.10.2012r. o godzinie 15.00 w pokoju nr 5 Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku 

 

Termin związania ofertą 

 

W oparciu o art. 85 ustawy Prawo Zamówień Publicznych termin związania ofertą wynosi 30 dni  

i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Adres strony internetowej na której jest udostępniona SIWZ  
 

http://bip.kurzetnik.ops.pl 

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 

 

 

 

 

http://bip.kurzetnik.ops.pl/
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Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów 

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

Informacje i przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 

elektroniczna 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art 67 ust 1 

pkt. 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje takich zamówień 

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 
                                                                                    

                                                                                                          Dyrektor  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                             w Kurzętniku 

         

          Grażyna Deranek 
 

 

Kurzętnik, dnia 26.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego w dniu 26-09-2012r. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego  www.bip.kurzetnik.ops.pl     
  w dniu 26-09-2012r 
 

http://www.bip.kurzetnik.ops.pl/

