
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.pcpr-pabianice.pl 

 

Pabianice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 
uczestników projektu systemowego /Równe szanse/ realizowanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Numer ogłoszenia: 124297 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach , ul. 
Traugutta 6a, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 0-42 215 66 05, faks 0-42 215 66 60. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-pabianice.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: www.pcpr-pabianice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i 
przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu systemowego /Równe 
szanse/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla łącznie 16 
osób tj.: wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, w 
wieku od 18 r.ż. do 25 r.ż. oraz osób niepełnosprawnych - uczestników projektu systemowego 
RÓWNE SZANSE realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Pabianicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki: priorytet VII - Promocja 
integracji społecznej- Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - 
Poddziałanie 7.1.2. -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie. 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.10.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), 2. Wykonawca powinien 
posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia 
kierowców, prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce 
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców - stosownie do art. 28 ust.1 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 
r. poz. 600); 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o wykonali w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwie usługi, 
odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiące przedmiot 
zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze 
stanowiącej przedmiot zamówienia zamawiający uważać będzie 
zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B o wartości co najmniej 25.000,00 zł 
brutto za 1 usługę (Wykonawca wykazać musi dwie takie usługi); 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, 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; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, 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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 



a) oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy, na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, b) aktualne zaświadczenie o 
wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych, wydane przez 
wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, (wpisu do 
rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy zgodnie z 
art. 20 ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.674 z późn. zm.) c) Zaświadczenie właściwego starosty 
o wpisaniu wykonawcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia 
kierowców, d) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 
III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania -wystawione z odpowiednią datą 
wymaganą dla tych dokumentów 

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.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiany umowy określono w § 1 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy: 1. Ilość uczestników szkoleń, 
wskazanych w § 1 ust.1 umowy, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu (maksymalnie 3 
osób). 2. Zmniejszenie ilości uczestników kursu nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie 
Zamawiającego, powoduje natomiast zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 
umowy, w oparciu o ceny jednostkowe, określone w ofercie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.pcpr-pabianice.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a pokój nr 17.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  17.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a pokój numer 3/4. 



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Projekt Równe szanse realizowany przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pabianicach na podstawie umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.02-
10-007/09-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 
 


