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         Białystok, 08.06.2018 

 

Informacja o rozstrzygnięciu  

Zapytania ofertowego nr 1/05/2018 z dnia 31.05.2018.2018 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

FUNDACJA SPE SALVI 

ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok 

tel: 85 73 20 134 

fax: 85 87 421 82  

NIP 9661948108 

II. Informacja o zamówieniu: 

 Celem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego kursu na prawo jazdy kat. D po C plus 

kwalifikacje wraz z egzaminami zewnętrznymi dla jednego uczestnika projektu "Pomocna dłoń dla 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". Projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności 

Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji. 

III. Zamówienie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności (pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) i nie podlega 

przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych. 

IV. Publikacja zapytania ofertowego. 

1) Data: 31.05.2018 

2) Strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz strona 

Fundacji:  spesalvi.org.pl 

3) Wysłanie mailowe zaproszeń do składania ofert 

4) Termin składania ofert: 08.06.2018r. godz. 11:00 

V. Warunki udziału w procedurze. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/tki, którzy spełniają łącznie następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

1.   Uprawnienia: 

Oferent/ka wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiada aktualny 

wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

2.    Wiedza i doświadczenie: 

Posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj.: 

 posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji kursów  z zakresu podobnego (adekwatnego) do 

tematyki szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia, czyli kurs na prawo jazdy kat. D po C oraz 

przeprowadzenie kursu  kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej kat. D, D1, DE, D1E,  tj.: 

w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizowali należycie co najmniej 1 usługę 
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szkoleniową z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkolenia stanowiącej przedmiot 

zamówienia, czyli: 

a) zrealizowano co najmniej jedną usługę szkoleniową dotyczącą kurs na prawo jazdy kat. D po 

C 

oraz 

b) zrealizowano co najmniej jedną usługę szkoleniową dotyczącą kursu  kwalifikacji wstępnej 

przyśpieszonej uzupełniającej kat. D, D1, DE, D1E. 

 

3.    Brak powiązań z Zamawiającym 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/ka oświadczy (wypełni Załącznik nr 3 Oświadczenie o 

braku powiązań), iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta/ki, w szczególności poprzez: 

· uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

· posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

· pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

· pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

VI. Wykaz złożonych ofert. 

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców ALFA Tomasz Wysocki, ul. Składowa 7 lok. 103, 15-399 

Białystok  

2. SZAŁ Szczepan Adam Łagoda, ul. Lipowa 4 lok. 228, 15-427 Białystok 

3. AKCES Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Sural, ul. Lawendowa 62, 15-

642 Białystok 

 

VII. Ocena formalna ofert 

 

L.p

. 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Data złożenia 

oferty 

Warunki udziału w 

procedurze (IV) 

Zgodność oferty z 

zapytaniem 

ofertowym 

1 

Ośrodek Szkolenia 

Kierowców ALFA Tomasz 

Wysocki  

ul. Składowa 7 lok. 103  

15-399 Białystok 

 

07.06.2018r. 

Godzina 10.37 

Warunek 

V.1 
tak 

tak 
Warunek 

V.2 
tak 

Warunek 

V.3 
tak 

2 

SZAŁ Szczepan Adam 

Łagoda 

ul. Lipowa 4 lok. 228 

15-427 Białystok 

05.06.2018r. 

Godzina 11.49 

Warunek 

V.1 
Tak  

tak  
Warunek 

V.2 
tak 

Warunek 

V.3 
tak 
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3 

AKCES Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego Kierowców 

Andrzej Sural  

ul. Lawendowa 62,  

15-642 Białystok 

08.06.2018r.  

godzina 11.20 

Wpłynęło po 

czasie 

Nie sprawdzano 

 

VIII. Kryterium oceny oferty 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje tylko kryterium K1 - cena 

 

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu 

najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny: 

 

L.p Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

1. Cena brutto za 

przeprowadzenia opisanej w 

zapytaniu usługi 

szkoleniowej 

100 

% 

100 punktów 

  

1. Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena (K1): 
  

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

K1 = (Cmin:Cof) x 100 

gdzie: 

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny 

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert 

Cof – cena badanej oferty 

  

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

 

IX. Ocena złożonych ofert. 

 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy 
 OCENA OFERTY 

Kryterium K1   

1 Ośrodek Szkolenia 

Kierowców ALFA Tomasz 

Wysocki  

ul. Składowa 7 lok. 103  

15-399 Białystok 

100 
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2 SZAŁ Szczepan Adam 

Łagoda 

ul. Lipowa 4 lok. 228 

15-427 Białystok 

93,206522 = 93, 21 

 

X. Wybrana oferta. 

1) Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: najwyższa wartość punktowa. 

2)  Nazwa  i adres wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Kierowców ALFA Tomasz Wysocki,  

ul. Składowa 7 lok. 103, 15-399 Białystok 

 

 

 

..08.06.2018 ..Justyna Makowska – koordynator projektu... 
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