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Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu praw a jazdy kat. 

B dla 11 uczestników projektu Społeczno ść aktywna 

realizowanego przez Miejsko-Gminny O środek Pomocy 

Społecznej w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społec znego  

Numer ogłoszenia: 210109 - 2012; data zamieszczenia : 02.10.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach , ul. marsz. 

Józefa Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 0-83 357 37 47, faks 0-83 357 37 47. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zorganizowanie i przeprowadzenie 

kursu prawa jazdy kat. B dla 11 uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 11 uczestników 

projektu Społeczność aktywna realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 1.Miejsce szkolenia: Łosice lub inna miejscowość oddalona od granic powiatu 

łosickiego o maksymalnie 50 km. /Pod warunkiem, że Wykonawca zapewni dowóz uczestników 
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kursu na zajęcia/ 2.Termin realizacji zamówienia: październik-grudzień 2012 /cały kurs wraz z 

egzaminem powinien zakończyć się najpóźniej do 10.12.2012r./ 3.Ilość godzin: Teoria - 30 godz. 

lekcyjnych Praktyka - 30 godz. zegarowych 4.Zajęcia praktyczne wykonywane podczas kursu na 

placu manewrowym odbywać się będą w ośrodku szkolenia kierowców spełniającym wymagania 

rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie 

szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i 

egzaminatorów /Dz.U. 2005r. Nr. 217, poz. 1834 z późn. zm./ 5.Zajęcia praktyczne umiejętności 

jazdy w ruchu drogowym realizowane na drogach publicznych oraz egzamin państwowy odbywać 

się będą w miejscu wybranym przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie 

miejscowość, które wybrał na realizację zamówienia w zakresie wynikającym z niniejszego punktu. 

6.Liczba uczestników: 11 osób. 7.Wyżywienie: catering podczas zajęć teoretycznych /kawa, 

herbata, ciastka, zimne napoje, soki, jednodaniowy ciepły posiłek/. 8.Zajęcia na kursie powinny 

odbywać się między godzinami 8.00 a 20.00, maksymalnie 7 godzin dziennie, w tym również w 

soboty między godzinami 8.00 a 15.00 maksymalnie 5 godzin. 9.Program zajęć powinien być 

zgodny z programem nauczania zawartym w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, 

egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów 

/Dz.U. 2005r. Nr. 217, poz. 1834 z późn. zm./. Program zajęć teoretycznych powinien zawierać 

następujące zagadnienia: -Zasady zachowania ostrożności i własnej postawy w stosunku do innych 

uczestników ruchu drogowego -Zasady zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami, przy 

uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych 

nawierzchniach jezdni -Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub 

zmianę zachowania kierującego pojazdem, m.in. alkoholu lub podobnie działającego środka, wahań 

stanu emocjonalnego, zmęczenia -Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników 

ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub 

osoby o ograniczonej swobodzie ruchu -Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem 

różnego rodzaju pojazdów w różnych warunkach widoczności -Zasady korzystania z wyposażenia 

pojazdu związanego zapewnienia bezpieczeństwa jazdy -Zasady użytkowania pojazdu, przewozu 

osób i ładunków z uwzględnieniem ochrony środowiska -Zasady ruchu drogowego w szczególności 

odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz 
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dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu -Zasady postępowania w razie 

uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku -Rodzaje 

dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni -Zadania i kryteria oceny obowiązujące na 

egzaminie państwowym Program zajęć praktycznych powinien zawierać następujące zagadnienia: -

Przygotowanie się do jazdy -Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas pracy i 

parkowania -Włączanie się do ruchu -Zajmowanie właściwej pozycji na drodze -Respektowanie 

praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z innymi przy użyciu dopuszczalnych 

środków -Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach 

drogowych -Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń -

Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie 

awaryjne -Jazda z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego 

-Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego -Zachowanie środków 

ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu -Wykonanie podstawowych czynności kontrolno-

obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo jazdy Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej 

dopuszczalnej prędkości. 10. Dokumenty potwierdzające zakończenie kursu, jakie Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego po zakończeniu kursu: - listę obecności uczestników 

na zajęciach - karta egzaminu teoretycznego - arkusz przebiegu egzaminu praktycznego - protokół 

z przebiegu egzaminu wewnętrznego - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego - 

karta przeprowadzonych zajęć - potwierdzenie wpłaty na egzamin państwowy 11.Miejscem 

przeprowadzenia kursu powinien być lokal, wyposażony w salę szkoleniową spełniającą wymogi 

bhp i dostosowaną do ilości osób w grupie. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

liczby uczestników kursu w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. O zaistniałej sytuacji Zamawiający pisemnie zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawcę. 13.Rozliczenie według terminu płatności nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy zgodnie z projektem umowy po dołączeniu kompletu dokumentów zgodnie z 

§ 6 pkt. 1 wzoru umowy. 14.Zapłata nastąpi po zakończeniu realizacji całego zamówienia w kwocie 

i w terminie wskazanym w umowie. Wymagania szczegółowe dotyczące Wykonawcy: 

A)Wykonawca powinien posiadać wszelkie uprawnienia do organizacji kursu w miejscowości Łosice 

lub w miejscowości, w której będzie prowadzony kurs w tym zezwolenie na prowadzenie 
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działalności zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia 

kierowców wydane przez właściwy urząd. B)Wykonawca zapewni minimum dwa samochody do 

zajęć praktycznych oraz co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia instruktora nauki jazdy. 

C)Wykonawca odpowiada za przestrzeganie warunków BHP w trakcie całego szkolenia. D)W 

przypadku odbywania kursu poza granicami Łosic Wykonawca zobowiąże się do dowożenia 

uczestników kursu z Łosic do miejscowości odbywania zajęć oraz zapewni zwrot kosztów dojazdu z 

miejsca zamieszkania do Łosic i z powrotem. E)Do realizacji kursu Wykonawca zakupi każdemu 

uczestnikowi materiały szkoleniowe na własność: podręcznik kursanta kat. B, płyta CD z testami 

egzaminacyjnymi, oraz materiały pomocnicze /w tym skoroszyt do sporządzania notatek, twarda 

teczka na dokumenty, długopis/. F)Wykonawca musi zapewnić salę wykładową dostosowaną, do co 

najmniej 11 uczestników /min 2 m² na uczestnika/, spełniającą wymogi BHP oraz posiadającą 

zaplecze sanitarne /WC, umywalka/. Sala powinna być wyposażona w sprzęt dydaktyczny: tablicę 

do pisania lub flipchart, rzutnik multimedialny oraz komputery stacjonarne lub laptopy dla każdego 

uczestnika kursu. G)Wykonawca ponadto powinien zapewnić odpowiednią kadrę szkoleniową; 

H)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą realizację usługi związanej z 

przebiegiem kursów. I)Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć program kursu na druku 

stanowiącym zał. Nr 6 do Formularza Ofertowego. Plan nauczania zamieszczony w Programie 

kursu powinien być sporządzony w oparciu o zaproponowany przez Zamawiającego zakres kursu. 

Dopuszcza się modyfikacje planu nauczania, jeżeli chodzi o kolejność poszczególnych zagadnień i 

ewentualne dodanie pewnych elementów. J)Wykonawca jest zobowiązany: - prowadzić ewidencję 

obecności uczestników kursu i zobowiązany jest do informowania zamawiającego o powtarzających 

się nieobecnościach każdego z uczestników w przypadku przekroczenia 10% nieobecności. - do 

opatrzenia logami materiałów szkoleniowych i oznaczenia miejsca kursu logo Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, flaga Unii Europejskiej i nazwą projektu /Społeczność aktywna/oraz 

informacją /Kurs prawa jazdy kategorii B jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/ -do prowadzenia dziennika zajęć. -do 

przygotowania list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczenia o 

ukończeniu kursu, list odbioru cateringu oraz list odbioru zwrotu kosztów dojazdu. K)Wykonawca 

zapewni opiekuna, czyli osobę odpowiedzialną za organizację kursu, wskazaną do kontaktu z 

uczestnikami kursu oraz z Zamawiającym. L)Po zakończeniu kursu Wykonawca wyda 
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zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji. W 

związku z realizacją kursu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego należy wydać zaświadczenie z logo Programu 

Operacyjnego Kapitału Ludzkiego i flagą Unii Europejskiej lub inny dokument z logo Programu 

Operacyjnego Kapitału Ludzkiego i flagą Unii Europejskiej i informacją o współfinansowaniu kursu 

prawa jazdy kat. B ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

M)Ubezpieczenie uczestników kursu leży po stronie Zamawiającego. N)Wykonawca jest 

zobowiązany do pokrycia kosztów jednego egzaminu kończącego kurs. Koszt każdego kolejnego 

egzaminu pokrywa sam uczestnik kursu. O)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

właściwą realizację usługi związanych z organizacją i przebiegiem kursu. P)Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości łączenia podczas kursu naszych beneficjentów z innymi grupami 

szkoleniowymi.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.41.12.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 10.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
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• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wpis do rejestru instytucji 

szkoleniowych (RIS) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r.,Nr 69, poz.415 z 

późn. zm.) oraz dokument zezwalający na prowadzenie zajęć na terenie miejscowości, w 

której odbywać się będzie kurs. Ocena spełnienia warunku na podstawie Oświadczenia, 

że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zał. nr 2 do SIWZ) zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Wykonawca 

może dołączyć do oferty zaświadczenie o wpisie do RIS. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku na podstawie 

dokumentów potwierdzających, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych wykonuje, co najmniej trzy usługi tego samego rodzaju, ze wskazaniem 

odbiorcy, wartości usługi oraz daty i miejsca jej realizacji. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia 

warunku dokonana będzie na podstawie treści wymaganego dokumentu, zgodnie z 

formułą spełnia - nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawcy powinni wykazać, że wskazani przez nich 

trenerzy/wykładowcy/szkoleniowcy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie uprawniające do prowadzenia zajęć w powierzonym sobie 

zakresie. Wymagane jest, aby posiadali uprawnienia związane z powierzonym im 

zakresem szkolenia i niezbędne doświadczenie zawodowe, to znaczy: przeprowadzone 

minimum 100 godzin szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, który będą 

realizować. W tym celu należy przedłożyć wypełniony załącznik nr 7. Wykaz osób, 
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przewidzianych do realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na 

podstawie treści wymaganych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawcy powinni wykazać, że wskazani przez nich 

trenerzy/wykładowcy/szkoleniowcy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie uprawniające do prowadzenia zajęć w powierzonym sobie 

zakresie. Wymagane jest, aby posiadali uprawnienia związane z powierzonym im 

zakresem szkolenia i niezbędne doświadczenie zawodowe, to znaczy: przeprowadzone 

minimum 100 godzin szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, który będą 

realizować. W tym celu należy przedłożyć wypełniony załącznik nr 7. Wykaz osób, 

przewidzianych do realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na 

podstawie treści wymaganych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wskazuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełnienia warunku na podstawie oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ) 

zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 



  

Projekt „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA” 
  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego   
 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą 

określonym wymaganiom nale ży przedło żyć: 

• opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez 

wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w 

celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia  

• inne dokumenty 

załączniki od 1 do 9 SIWZ. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.mgops.losice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

11.10.2012 godzina 08:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 

6, 08-200 Łosice. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Zamówienie współfinansowane ze środków EFS PO KL Priorytet VII 

Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 
 


