Sondaż mający na celu oszacowanie wartości zamówienia
na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”,
współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1.

Opis przedmiotu zamówienia

1.1.

Charakterystyka uczestników projektu:
40 osób w wieku 18 – 24 lata, biernych zawodowo, niekształcących się i nieszkolących się
(tzw. grupa NEET), nie posiadających kwalifikacji zawodowych, posiadających niskie
kwalifikacje zawodowe lub posiadających kwalifikacje zawodowe niedostosowane do rynku
pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wywodzących się z rodzin niepełnych,
bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi (w tym
osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

1.2.

Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B.

1.2.1. Zajęcia realizowane będą w obrębie czterech miejscowości:
 Kędzierzyn – Koźle – 3 osoby
 Nysa – 3 osoby
 Prudnik – 3 osoby
 Kluczbork – 3 osoby
1.2.2. Kurs należy przeprowadzić w wymiarze 60 godz./osobę (w tym 30 godzin
na zajęcia teoretyczne i 30 godzin na zajęcia praktyczne).
1.2.3. Wykonawca w swoim zakresie zapewnia państwowy egzamin zewnętrzny
teoretyczny i państwowy egzamin zewnętrzny praktyczny z jazdy (łącznie do 3
prób), przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
1.2.4. Wykonawca w swoim zakresie zapewnia niezbędne badania lekarskie
uczestników kursu.
1.2.5. Wykonawca w swoim zakresie zapewnia, w miejscowości w której szkli się
grupa, salę wykładową oraz plac manewrowy na potrzeby przeprowadzenia
zajęć w ramach kursu.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, po dokonaniu z Wykonawcą ustaleń w formie
pisemnej, dopuszcza możliwość prowadzenia kursu w innych, niż wyznaczonych
powyżej, miejscowościach. W takich jednak przypadkach Wykonawca na swój koszt
zapewnia transport uczestników na zajęcia oraz powrotny, lub zwraca koszty
związane z tymi dojazdami uczestnikom kursu.
1.2.6. Zajęcia w ramach kursu będą realizowane od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-18.00, zgodnie, z odpowiednio wcześniej ustalonym,
harmonogramem z koordynatorem lokalnym działającym z ramienia
Zamawiającego. W uzasadnionych sytuacjach, po uzyskaniu zgody
koordynatora lokalnego, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w innych
godzinach oraz w soboty i niedziele, zachowując formę pisemną ustaleń.
Każda godzina kursu musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem uczestnika
i osoby prowadzącej zajęcia (dziennik zajęć).
Łączna maksymalna ilość osób kierowanych na kurs wynosi 12.
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Szkolenie mogą przeprowadzić wyłącznie osoby posiadające wykształcenie
wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie
danego wsparcia, a ich doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze
niż 2 lata.

1.3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem wg miast. Oferty można
składać na jedną część (miejscowość), kilka części (miejscowości) lub na wszystkie zgodnie
z poniższym podziałem:
Kurs prawa jazdy kat. B
Maksymalna
Miasto – miejsce
Wymiar godzinowy szkolenia
Nr części
ilość
realizacji wsparcia
część praktyczna
część teoretyczna
uczestników
kursu
kursu
zajęć

2.

Część nr 1

Kędzierzyn-Koźle

3 osoby

30 godz./gr. 3-osobową

30 godz./osobę

Część nr 2

Nysa

3 osoby

30 godz./gr. 3-osobową

30 godz./osobę

Część nr 3

Prudnik

3 osoby

30 godz./gr. 3-osobową

30 godz./osobę

Część nr 4

Kluczbork

3 osoby

30 godz./gr. 3-osobową

30 godz./osobę

12 osób

120

360

ŁĄCZNIE

Wszystkie wymagania dotyczące zamówienia obowiązują dla każdej części osobno oraz łącznie
w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część.
2.1.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części lub całości niniejszego
zamówienia podwykonawcom.

2.2.

Realizacja zadania przewidziana została na okres od kwietnia do 30.06.2019r.

3.

Wymagania stawiane Wykonawcy:







4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą
przez Zamawiającym z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty
związane z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów przygotowujących
do usamodzielnienia się, łącznie z kosztami wynikającymi z:
- zatrudnienia wykwalifikowanych instruktorów,
- zapewnienia sal wykładowych odpowiednio na potrzeby przeprowadzenia zajęć
teoretycznych,
- zapewnienia placu manewrowego odpowiednio przystosowanego (zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie) na potrzeby przeprowadzenia zajęć
praktycznych,
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- zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (zarówno dydaktycznych
jak i piśmienniczych) oraz nieodpłatnego przekazana każdemu uczestnikowi szkolenia
materiałów dydaktycznych i pomocniczych niezbędnych do realizacji zajęć zawierających
m.in. podręcznik z płytą multimedialną z całym zakresem wiedzy wraz z testami
niezbędnymi do zaliczenia egzaminu teoretycznego,
- zapewnienia niezbędnych badań lekarskich,
- zapewnienia państwowych egzaminów na prawo jazdy (łącznie do 3 prób/1 osobę),
- eksploatacji zaplecza technicznego,
- innych kosztów niezbędnych do realizacji zadania.
5. Składanie ofert dotyczących szacowania wartości netto zamówienia
5.1. Oferty dotyczące szacowania wartości netto zamówienia należy składać na formularzu
stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w terminie do 19.03.2019r. do godz.
12.00 w formie elektronicznej – e-mailem na adres: sekretariat@ohp.opole.pl lub
mbp@ohp.opole.pl
5.2. Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa: www.opolska.ohp.pl
5.3. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 77 456 00 23 lub
77 456 00 40
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