
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

˜„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej - II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W ŁĘCZYCY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ REGON 000989488

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜ul. Ozorkowskie Przedmieście 2

1.5.2.) Miejscowość: ̃ Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: ̃ 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ leczycaprojekt2021@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ̃ www.zsp1.oswiata.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

˜szkoła

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej - II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-2c15bf61-cd5c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00082504/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-15 00:46

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ̃ 2021/BZP 00011939/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+ E oraz kwalifikacji wstępnej w
ramach projektu dofinansowanego z UE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

˜Projekt pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych
kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
˜https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ̃ 8.1.2. W
niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres Elektronicznej Skrzynki
Podawczej ePUAP: /ZSP1Leczyca/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej na adres e-mail:
leczycaprojekt2021@gmail.com8.1.3. Forma, w jakiej ma być złożona oferta wraz z załącznikami, w
tym oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, określona
została odpowiednio w pkt. 8.2 SWZ. 8.1.4. Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 8.1.5. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu („Warunki usługi”,
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl).
Dodatkowe informacje zawarte są również w dokumencie „Najczęściej zadawane pytania do
miniPortalu”. Przyjmuje się, że Wykonawca biorący udział w postępowaniu akceptuje Regulamin
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dostępny na stronie https://epuap.gov.pl, a także Regulamin miniPortalu. 8.1.6. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (przesyłane pliki należy skompresować do
jednego pliku archiwum – ZIP). 8.1.8. Identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz w
załączniku do niniejszej SWZ. 8.1.9. Zaleca się kopiowanie (przeklejanie) Identyfikatora postępowania,
a nie jego przepisywanie. 8.1.10. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje
ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na
platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – /ZSP1Leczyca/SkrytkaESP. Ofertę
wraz z wymaganymi do niej załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca poda swój adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona
korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się również podanie adresu email). 8.2.2. Oferta
powinna być sporządzona w języku polskim, w oryginale, z zachowaniem postaci elektronicznej i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8.2.3. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf. Przesłanie danych w innych
formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne, ale nie zalecane ze względu na możliwe
trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Uwaga: zaleca się, aby dokument (oferta, oświadczenia, itp.) wytworzony za pomocą oprogramowania
tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie .pdf. 8.2.4. Sposób zaszyfrowania
oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ̃ 21.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
uprzejmie informujemy, że: 21.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół
Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca21.1.2.
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com 21.1.3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych
stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania
danych zostały wskazane w następujących przepisach: a) ustawie z dnia 11 września 2019 r. –Prawo
zamówień publicznych; b) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny; c) ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; d) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: − przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i wyłonienie wykonawcy; − zawarcia umowy; − rozliczenia finansowo-księgowego. 21.1.4.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień
publicznych , a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj.
podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe,
ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej,
Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej –
eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do
państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
21.1.5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od
pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie,

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082504/01 z dnia 2021-06-14

2021-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w
związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii
archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W
przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ˜21.1.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych,
na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści swoich danych, na
podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego
rozporządzenia; c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 21.1.7.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych. 21.1.8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan
zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 21.1.9. Dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.21.1.10. Wykonawca, wypełniając obowiązki
informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym
(Załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ̃ 14/RPR/NK/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy, w tym:Kurs:
Kwalifikacja wstępna poz. 9: 28 uczniów (4 grupy) – 2021 rok, 8 uczniów (1 grupa) – 2022
rok.Kurs: Prawo jazdy kategorii C poz. 13: 28 uczniów (4 grupy) – 2021 rok, 8 uczniów (1 grupa)
– 2022 rok.Kurs: Prawo jazdy kategorii C + E poz. 16: 28 uczniów (4 grupy) – 2021 rok, 8
uczniów (1 grupa) – 2022 rok.Kurs: Prawo jazdy kategorii B poz. 5 i poz. 26: 22 uczniów (3
grupy) – 2021 rok, 22 uczniów (3 grupy) – 2022 rok.Zadanie jest dofinansowane z środków EFS
w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Nr umowy: RPLD.11.03.01-10-
0031/19-00, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje,
Umiejętności. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przedmiotowych kursów,
zapewnienie przeprowadzenia badań psychologicznych, badań lekarskich wraz z opłaceniem
egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego w WORD dla uczniów Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca w
ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania
nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” zwanego dalej Projektem. Celem
szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursów, w tym do zdania
egzaminu państwowego. Zajęcia teoretyczne przeprowadzone będą w siedzibie
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Zamawiającego, który zapewnia salę dydaktyczną z sprzętem audiowizualnym (komputer,
rzutnik, ekran). Zajęcia praktyczne – jazdy muszą rozpoczynać i kończyć się w Łęczycy. Kod
CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy3.2. Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA zawarty jest w załączniku nr 8 do niniejszej SWZ. 3.3. Zamawiający nie stawia
wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie
umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.5. TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA 5.1. Realizację zamówienia ustala się na okres od dnia podpisania umowy do
31.08.2022 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ̃ 16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria (Zamawiający przyjął, że w zakresie każdego kryterium oceny
ofert: 1% stanowi 1 punkt): 16.1.1. „Cena” – waga 60% (60 pkt); 16.1.2. „Doświadczenie instruktorów” –
waga 40% (40 pkt). 16.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma łącznie
najwyższą liczbę punktów w kryteriach, o których mowa w pkt. 16.1. Liczba punktów jest zaokrąglana
do dwóch miejsc po przecinku.Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawiera SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Doświadczenie instruktorów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
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Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
˜6.5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postepowaniu opisane w SWZ. 6.5.1. Zamawiający w zakresie zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 6.5.2. Zamawiający wymaga w zakresie
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada uprawnienia do
wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tzn.: Wykonawca musi
posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania
działalności.6.5.3. Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie precyzuje
żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny. 6.5.4. Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej precyzuje
następujące wymagania: Wykonawca musi dysponować:6.5.4.1. utwardzonym placem
manewrowym spełniającym wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach
przedmiotowych kursów prawa jazdy,6.5.4.2. pojazdami spełniającymi wymogi bezpieczeństwa
jazdy, przystosowane do nauki jazdy, do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy:
kat. B co najmniej 2 pojazdami, oraz kat. C co najmniej 1 pojazdem oraz kat. C+E co najmniej 1
pojazdem,6.5.4.3. min. 2 instruktorami - prawo jazdy kat. B – zajęcia teoretyczne, praktyczna
nauka jazdy - posiadającymi uprawnienia do nauki jazdy na prawo jazdy kat. B, zgodnie z
ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a każdy z nich: posiada min. 5
letnie doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń na prawo jazdy kat. B oraz przeprowadził
szkolenia na prawo jazdy kat. B w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w liczbie mim. 100 godzin,6.5.4.4. min. 2 instruktorami - kwalifikacja wstępna – praktyczna
nauka jazdy - posiadającymi uprawnienia do nauki jazdy na prawo jazdy kat. C, zgodnie z
ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, a każdy z nich: każdy instruktor
posiada min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń na prawo jazdy kat. C oraz
przeprowadził szkolenia na prawo jazdy kat. C w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert w liczbie mim. 100 godzin6.5.4.5. min. 2 instruktorami - prawo jazdy kat. C –
zajęcia teoretyczne, praktyczna nauka jazdy - posiadającymi uprawnienia do nauki jazdy na
prawo jazdy kat. C, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a
każdy z nich: każdy instruktor posiada min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
szkoleń na prawo jazdy kat. C oraz przeprowadził szkolenia na prawo jazdy kat. C w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w liczbie mim. 100 godzin.6.5.4.6. min. 2
instruktorami - prawo jazdy kat. C+E –praktyczna nauka jazdy - posiadającymi uprawnienia do
nauki jazdy na prawo jazdy kat. C+E, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym, a każdy z nich: każdy instruktor posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie szkoleń na prawo jazdy kat. C+E oraz przeprowadził szkolenia na prawo jazdy kat.
C+E w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w liczbie mim. 100
godzin.6.5.4.7. Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję, o ile spełnia jednocześnie
wymagane warunki ustalone odpowiednio dla poszczególnych funkcji.6.6. Zamawiający dokona
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia na
podstawie: 6.6.1. oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu (wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do SWZ) załączonego
do oferty; 6.6.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu. 6.6.3.
dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia – w stosunku do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona.
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5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
˜7.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.1. SWZ, Zamawiający żąda dokumentów i
oświadczeń wskazanych poniżej: 7.1.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 7.1.1.1.
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7.1.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu,
nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty: 7.1.2.1. odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 7.1.3.
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5
do SWZ – (art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: ˜7.2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i
dokumentów: 7.2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 7.2.1.1. aktualne na dzień
składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 7.2.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu,
nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty: 7.2.2.1. wpis do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, prowadzony przez starostę właściwego
ze względu na miejsce wykonywania działalności,7.2.2.2. Oświadczenie - wzór oświadczenia stanowi
załącznik 3a do SWZ,7.2.2.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami – zał. nr 67.2.2.4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zał. nr 7.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
˜nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
˜11.5. Ofertę stanowi: 11.5.1. wypełniony i podpisany formularz „Oferta”, zgodny z Załącznikiem
nr 1 do SWZ. 11.6. Do oferty należy załączyć: 11.6.1. oświadczenia wymagane postanowieniami
SWZ tj.:11.6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
11.6.1.2. aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 11.6.2.
pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i oświadczeń
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składanych wraz z ofertą, o ile zostały podpisane przez pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest
upoważniony,11.6.3. zobowiązanie podmiotu udostepniającego Wykonawcy zasoby - do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - o ile Wykonawca korzysta ze
zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy. Zobowiązanie lub inny
podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej,
i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało
wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej – o ile dotyczy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
˜6.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 6.9.1.
warunek określony w pkt. 6.5.2. musi być spełniony przez każdego z tych Wykonawców, 6.9.2.
żaden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie pkt. 6.1. 7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: 7.4.1. są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia Umowy o wykonanie zamówienia publicznego.
7.4.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany
jest samodzielnie wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu składając wraz z ofertą oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1.1.1. i
pkt. 7.2.1.1. SWZ. Spełnieni warunków udziału Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 6.7.4.3.
Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by
prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
7.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 7.4.5.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofert oświadczenie, z
którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy. 7.4.6. Spółka cywilna jest
kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej
wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do
oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
˜1. Dopuszczalne są następujące zmiany umowy:1.1 gdy konieczność wprowadzenia zmian
będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż
Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które
na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,1.2 gdy konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji Zarządzającej, w
szczególności w zakresie sprawozdawczości itp.,1.3 gdy konieczność wprowadzenia zmian
będzie następstwem działania siły wyższej lub wystąpienia obiektywnych czynników
niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,1.4 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie
korzystna dla Zamawiającego,1.5 w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski
żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia związane z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu
epidemicznego, pandemii itp.1.6 Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę instruktora
w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania
się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana instruktora stanie się konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),1.7 Zamawiający
dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego
może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.1.8 Z powodu
okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia terminu wykonania
zamówienia.1.9 w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian
wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,1.10
w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a
zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia,1.11 zmiany w sposobie dokonywania płatności,
rozliczenia, itp.1.12 zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr
REGON, osób kontaktowych itp.2. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Powyższa
zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.3. Strony dopuszczają zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207). Powyższa zmiana wymaga
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.4. Strony dopuszczają zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.5. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572). Powyższa zmiana
wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.3. Maksymalna wartość zmiany
wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 3%.Pozostałe zmiany i warunki
dokonania zmian zawarte są w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-23 15:00
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8.2.) Miejsce składania ofert: ̃ Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, należy złożyć za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca poda swój adres skrzynki
ePUAP, na którym może być prowadzona korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się
również podanie adresu email).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 16:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

˜20. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 20.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej. 20.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej. 20.3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich. 20.4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów. 20.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy pzp. 20.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu. 20.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp. 20.8. Zamawiający nie zastrzega możliwości
ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94
ustawy pzp. 3.3. Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to
jest zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.8.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert). 8.3.1. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz
informacje, w tym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
8.3.2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
oraz rozporządzeniu Ministra. 8.3.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za
pomocą poczty email, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości od Wykonawcy,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez
Wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 8.3.4.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ, a
Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
8.3.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom,
którym przekazał SWZ bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający zamieści także na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
http://www.zsp1.oswiata.org.pl/. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 8.3.6.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email leczycaprojekt2021@gmail.com
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	Ogłoszenie o zamówieniu Usługi ˜„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej - II”
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W ŁĘCZYCY
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 000989488
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ˜ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
	1.5.2.) Miejscowość: ˜Łęczyca
	1.5.3.) Kod pocztowy: ˜99-100
	1.5.4.) Województwo: łódzkie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜leczycaprojekt2021@gmail.com
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.zsp1.oswiata.org.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-2c15bf61-cd5c-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: ˜2021/BZP 00082504/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: ˜01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-15 00:46
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00011939/01/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.15.) Nazwa projektu lub programu
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜https://miniportal.uzp.gov.pl/
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜8.1.2.	W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /ZSP1Leczyca/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: leczycaprojekt2021@gmail.com8.1.3.	Forma, w jakiej ma być złożona oferta wraz z załącznikami, w tym oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, określona została odpowiednio w pkt. 8.2 SWZ. 8.1.4.	Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 8.1.5.	Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu („Warunki usługi”, https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl). Dodatkowe informacje zawarte są również w dokumencie „Najczęściej zadawane pytania do miniPortalu”. Przyjmuje się, że Wykonawca biorący udział w postępowaniu akceptuje Regulamin dostępny na stronie https://epuap.gov.pl, a także Regulamin miniPortalu. 8.1.6.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (przesyłane pliki należy skompresować do jednego pliku archiwum – ZIP). 8.1.8.	Identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz w załączniku do niniejszej SWZ. 8.1.9.	Zaleca się kopiowanie (przeklejanie) Identyfikatora postępowania, a nie jego przepisywanie. 8.1.10.	Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – /ZSP1Leczyca/SkrytkaESP. Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca poda swój adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się również podanie adresu email). 8.2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w oryginale, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 8.2.3. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf. Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne, ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Uwaga: zaleca się, aby dokument (oferta, oświadczenia, itp.) wytworzony za pomocą oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie .pdf. 8.2.4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ˜21.1.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 21.1.1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca21.1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com 21.1.3.	Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: a)	ustawie z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych; b)	ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny; c)	ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; d)	ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: − przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy; − zawarcia umowy; − rozliczenia finansowo-księgowego. 21.1.4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych , a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 21.1.5.	Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ˜21.1.6.	W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: a)	dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; b)	sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; c)	ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 21.1.7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 21.1.8.	Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 21.1.9.	Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.21.1.10.	Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ˜14/RPR/NK/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: ˜16.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria (Zamawiający przyjął, że w zakresie każdego kryterium oceny ofert: 1% stanowi 1 punkt): 16.1.1.	„Cena” – waga 60% (60 pkt); 16.1.2.	„Doświadczenie instruktorów” – waga 40% (40 pkt). 16.2.	Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w kryteriach, o których mowa w pkt. 16.1. Liczba punktów jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawiera SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Doświadczenie instruktorów
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ˜7.1.	W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.1. SWZ, Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych poniżej: 7.1.1.	Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 7.1.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7.1.2.	Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty: 7.1.2.1.	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 7.1.3. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ – (art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ˜7.2.	W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 7.2.1.	Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 7.2.1.1.	aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 7.2.2.	Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty: 7.2.2.1.	wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, prowadzony przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności,7.2.2.2.	Oświadczenie - wzór oświadczenia stanowi załącznik 3a do SWZ,7.2.2.3.	wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zał. nr 67.2.2.4.	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 7.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-23 15:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: ˜Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca poda swój adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się również podanie adresu email).
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 16:40
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-22

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


