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Dnia 14.01.2020r. 
 

Zapytanie Ofertowe 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
KORNEL BRYK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW PROMOT 

ul. Rynek 24, 28-200 Staszów 
biuro@promot.com.pl 

 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, 

NA USŁUGĘ PN: 
„Usługi badań lekarskich i psychologicznych” 

 
ROZDZIAŁ I. FORMA OFERTY 
 

1. Na ofertę składają się: wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (dalej zwane także „ZO”) oraz 
wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie 
z Rozdziałem III ZO. 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami ZO. 
3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w 

języku polskim. 
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.  

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, 
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący 

sposób: KORNEL BRYK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW PROMOT, ul. Rynek 24, 28-
200 Staszów, oferta na „Usługi badań lekarskich i psychologicznych”. 

10. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 9, zamawiający 
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 

11. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert. 

12. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 
13. Udzielenie zamówienia publicznego odbywa się w drodze zastosowania zasady 

konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju 
(Wytyczne). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ZO, stosuje się odpowiednie 
postanowienia Wytycznych. 
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14. Zamówienie dotyczy Projektu Kwalifikacje kierowcy – pewność pracy, realizowanego w 
ramach Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 
Działania 08.05 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia 
ustawicznego, Poddziałania 08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych 
(projekty konkursowe) zwanego dalej „Projektem”. 
 

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne dla uczestników Projektu w zakresie badań 
lekarskich i psychologicznych. 
Kod CPV: 85121000-3 Usługi medyczne. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: 
CZĘŚĆ 1: Badania lekarskie dla uczestników szkolenia z zakresu prawa jazdy. 

1) Podstawa prawna przeprowadzenia badań: zgodnie z rozdziałem 12 
ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2019r. 
poz. 341 ze zm.) z wydaniem stosownego zaświadczenia/orzeczenia 
lekarskiego. 

2) W zakres badań jednej osoby wchodzi minimum: badanie okulistyczne, 
badanie krwi oraz wszelkie niezbędne dla potrzeb wydania orzeczenia 
lekarskiego badania dodatkowe. 

3) Szacunkowa liczba osób objęta badaniami wynosi 130. Podana liczba osób 
jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób. Wykonawcy 
nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 

4) Termin w którym przebadana zostanie grupa osób zgłoszona przez 
Zamawiającego nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 

CZĘŚĆ 2: Badania lekarskie dla uczestników szkolenia do kursów Kwalifikacja Wstępna 
Przyspieszona (osoby te będą jednocześnie objęte badaniami lekarskimi 
określonymi w CZĘŚCI 1). 
1) Podstawa prawna przeprowadzenia badań: zgodnie z rozdziałem 12 

ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2019r. 
poz. 341 ze zm.) z wydaniem stosownego zaświadczenia/orzeczenia 
lekarskiego. 

2) W zakres badań jednej osoby wchodzi minimum: badanie neurologiczne 
oraz wszelkie niezbędne dla potrzeb wydania orzeczenia lekarskiego 
badania dodatkowe. 

3) Szacunkowa liczba osób objęta badaniami wynosi 130. Podana liczba osób 
jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób. Wykonawcy 
nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 

4) Termin w którym przebadana zostanie grupa osób zgłoszona przez 
Zamawiającego nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 

CZĘŚĆ 3: Badania lekarskie dla uczestników szkolenia do kursów Kwalifikacja Wstępna 
Przyspieszona. 
1) Podstawa prawna przeprowadzenia badań: zgodnie z rozdziałem 12 

ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2019r. 
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poz. 341 ze zm.) z wydaniem stosownego zaświadczenia/orzeczenia 
lekarskiego. 

2) W zakres badań jednej osoby wchodzi minimum: badanie okulistyczne, 
badanie neurologiczne, badanie krwi oraz wszelkie niezbędne dla potrzeb 
wydania orzeczenia lekarskiego badania dodatkowe. 

3) Szacunkowa liczba osób objęta badaniami wynosi 24. Podana liczba osób 
jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób. Wykonawcy 
nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 

4) Termin w którym przebadana zostanie grupa osób zgłoszona przez 
Zamawiającego nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 

CZĘŚĆ 4: Badania psychologiczne dla uczestników szkolenia z zakresu prawa jazdy. 
1) Podstawa prawna przeprowadzenia badań: zgodnie z rozdziałem 13 

ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2019r. 
poz. 341 ze zm.) z wydaniem stosownego zaświadczenia/orzeczenia 
psychologicznego. 

2) Szacunkowa liczba osób objęta badaniami wynosi 130. Podana liczba osób 
jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób. Wykonawcy 
nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 

3) Termin w którym przebadana zostanie grupa osób zgłoszona przez 
Zamawiającego nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 

CZĘŚĆ 5: Badania psychologiczne dla uczestników szkolenia do kursów Kwalifikacja 
Wstępna Przyspieszona (osoby te będą jednocześnie objęte badaniami 
psychologicznymi określonymi w CZĘŚCI 4). 
1) Podstawa prawna przeprowadzenia badań: zgodnie z rozdziałem 13 

ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2019r. 
poz. 341 ze zm.) z wydaniem stosownego zaświadczenia/orzeczenia 
psychologicznego. 

2) Szacunkowa liczba osób objęta badaniami wynosi 130. Podana liczba osób 
jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób. Wykonawcy 
nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 

3) Termin w którym przebadana zostanie grupa osób zgłoszona przez 
Zamawiającego nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 

CZĘŚĆ 6: Badania psychologiczne dla uczestników szkolenia do kursów zawodowych: 
Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona. 
1) Podstawa prawna przeprowadzenia badań: zgodnie z rozdziałem 13 

ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2019r. 
poz. 341 ze zm.) z wydaniem stosownego zaświadczenia/orzeczenia 
psychologicznego. 

2) Szacunkowa liczba osób objęta badaniami wynosi 24. Podana liczba osób 
jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób. Wykonawcy 
nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 

3) Termin w którym przebadana zostanie grupa osób zgłoszona przez 
Zamawiającego nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 
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3. Badania lekarskie i psychologiczne (zwane dalej również „badaniami”) w zakresie 
wszystkich części należy przeprowadzić w Staszowie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w terminach określonych przez 
Zamawiającego, w dni powszednie i weekendy. 

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o faktycznej dacie przeprowadzenia badań nie 
później niż 1 dzień przed ich planowanym rozpoczęciem. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania na badania dodatkowych osób, za 
które Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Maksymalna liczba 
dodatkowych osób w ramach każdej części wynosi 5. 

7. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie 
niezbędne dane oraz informacje dotyczące Projektu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania reguł informacyjnych o Projekcie, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bądź innymi wytycznymi. 

9. Rozliczenie za realizację zamówienia w ramach każdej części odbywać się będzie na 
podstawie faktycznej liczby przebadanych osób, z zastrzeżeniem pkt 6. 

 
ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA ICH SPEŁNIANIA; PODSTAWY WYKLUCZENIA; WYMAGANE 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

 

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w 
stosunku do których otwarto likwidację lub w stosunku do których ogłoszono upadłość. 

2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
4) pozostawaniu 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. 

3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 
1) formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ZO.  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do ZO 
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W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie 
(np. pełnomocnik składa ww. oświadczenie w imieniu Wykonawców składających 
ofertę wspólną). 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie 
ogłoszono jego upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 

4) odpowiednie pełnomocnictwo/upoważnienie – jeżeli uprawnienie do składania 
oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentów 
złożonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo/upoważnienie musi zostać podpisane 
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  
Ww. pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie 
poświadczonej. 

4. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 
1) W przypadku składania kopii oświadczenia lub dokumentu, poświadczenia za 

zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie oświadczeń 
i dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 
własnoręcznym podpisem. 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 3 
niniejszego Rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

4) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale III pkt 3, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający będzie żądał od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. W razie wątpliwości 
uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wiążąca. 
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5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 
wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. 
Dz. U. z 2019r. poz. 700 ze zm.).  

6) Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw, dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, pełnomocnictwa, dokumenty lub 
oświadczenia te będą wadliwe, niekompletne, zawierać będą błędy lub budzić 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich 
złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia lub poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

7) Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty, a także 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. 

8) Niezależnie od zapisów ZO, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania oryginału 
lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń i dokumentów wtedy, gdy złożone 
kopie są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

6. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw wykluczenia z postępowania zostaną 
wykluczeni z udziału w postępowaniu. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB 

PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
OCENY OFERT, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE 
DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY. WYBÓR OFERTY 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert: 
 

Kryterium  
oceny ofert 

Informacja o wagach  
procentowych dla kryterium 

Opis sposobu przyznania punktów  
w kryterium 

Cena 50% 

najniższa cena spośród 
ofert nieodrzuconych 
----------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 50% 
cena oferty ocenianej 
 
Do porównania ofert, w kryterium „Cena”, Zamawiający przyjmie 
jednostkową cenę brutto, odpowiednio określoną przez Wykonawcę dla 
danej Części w załączniku nr 1 do ZO. 
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Termin  
realizacji 

50% 

najkrótszy termin  
realizacji spośród 
ofert nieodrzuconych 
----------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 50% 
termin oferty ocenianej 
 
1. Do porównania ofert, w kryterium „Termin realizacji”, Zamawiający 

przyjmie termin określony przez Wykonawcę w dniach, odpowiednio dla 
danej Części w załączniku nr 1 do ZO. 

2. Za termin realizacji uważa się termin w którym przebadana zostanie grupa 
osób zgłoszona przez Zamawiającego. Termin ten, dla każdej z CZĘŚCI, nie 
może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 

3. Punkty przyznane zostaną wyłącznie wtedy, gdy termin realizacji określony 
przez Wykonawcę będzie mniejszy odpowiednio od maksymalnego 
terminu określonego w pkt 2. Wskazanie terminu równego 7 dni 
skutkować będzie brakiem oceny oferty w przedmiotowym kryterium. 
Wykonawca w tej sytuacji otrzyma 0 pkt. 

4. Podanie dłuższego terminu realizacji niż 7 dni, będzie stanowić 
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia i podstawę do odrzucenia 
oferty. 

5. Brak podania terminu realizacji uznane zostanie, iż Wykonawca oferuje 
maksymalny termin realizacji usługi. Wykonawca w tej sytuacji otrzyma 0 
pkt. 

 
2. Wykonawca w formularzu ofertowym (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 

do ZO) zobowiązany jest podać „Cenę brutto za 1 osobę”, odpowiednio dla danej części, 
przy uwzględnieniu: 
1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie badań 

lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i 
kierowców; 

2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań 
psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. 

3. Dokumenty niezbędne do oceny ofert w kryteriach nie podlegają uzupełnianiu. 
4. Oferty zostaną ocenione dla każdej części oddzielnie. 
5. Za najkorzystniejszą (w danej części zamówienia) zostanie uznana oferta, która uzyska 

największą liczbę punktów w kryteriach. W powyższych kryteriach oferta wykonawcy 
może łącznie uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty zaokrąglane będą do drugiego 
miejsca po przecinku. 

6. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

7. Poza innymi sytuacjami wskazanymi w ZO, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w 
sytuacji, gdy: 
1) jej treść nie odpowiada treści ZO; 
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
5) zostanie złożona przez wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu. 
8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 
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1) nie złożono żadnej oferty lub złożone zostały jedynie oferty podlegające odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 11 niniejszego Rozdziału, zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Poza przypadkami, o których mowa w pkt 8 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. 

10. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

11. Jeżeli wybór Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w pkt 10 będzie niemożliwy, z uwagi 
na fakt złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

12. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

13. Spośród ofert dodatkowych za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 
14. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie oferty 

dodatkowej, Zamawiający uzna, iż Wykonawca podtrzymuje cenę zaoferowaną w ofercie 
pierwotnie złożonej. 

15. Zamawiający poinformuje wykonawców o wyniku lub unieważnieniu postępowania 
zgodnie z Wytycznymi. 

 
ROZDZIAŁ V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w KORNEL BRYK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW PROMOT, ul. 
Rynek 24, 28-200 Staszów, w terminie do dnia 22.01.2020r., do godziny 10:00. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 
 
ROZDZIAŁ VI. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 

Termin realizacji umowy: do 31.05.2021r. 
 
ROZDZIAŁ VII. ZAWARCIE UMOWY 
 

1. Wykonawca wybrany w postępowaniu w danej części, ma obowiązek zawrzeć umowę, 
zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w Rozdziale XI ZO. 

2. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu: 



   
 

 
„Kwalifikacje kierowcy – pewność pracy” 

 
Ośrodek Szkolenia Kierowców PROMOT                               CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH  

Kornel Bryk                                        ALEKSANDER IGIELSKI 

Rynek 24 Staszów                  Al. Bohaterów Warszawy 18/1-2 Szczecin 
Tel. 15 866 71 29          tel/fax.: 91 812 15 15 

www.promot.com.pl              www.igielski.com.pl 
 

str. 9 

1) dla CZĘŚCI 1,2 i 3 dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, o których 
mowa w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań 
lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców  
(Dz. U. z 2019r., poz. 1659), 

2) dla CZĘŚCI 4, 5 i 6 dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, o których 
mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań 
psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r., 
poz. 937 ze zm.). 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
(odmawia podpisania umowy), Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z 
Wykonawcą, którego oferta uzyskała w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów  
bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w Rozdziale IV ZO. Za odstąpienie od 
podpisania umowy Zamawiający uzna w szczególności uchylanie się od dostarczenia 
dokumentów, o których mowa w pkt 2. 

 
ROZDZIAŁ VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY 
 

1. Stosownie do postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju (pkt 6.5.2 
ppkt 20 lit. a Wytycznych) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych 
zmian postanowień umowy polegających na:  
1) zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,   
2) zmianie wynagrodzenia,   
3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia. 

2. Ilości osób objęte badaniami są szacunkowe i mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb 
rekrutacyjnych Zamawiającego. 

3. Czas realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do wyczerpania 
kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, ale nie dłużej niż do dnia 31.05.2021r. 
Dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał warunków ustalonych w umowie, 
Zamawiający może: 
1) przedłużyć termin realizacji badania, o którym mowa w Rozdziale X ust. 9, bez 

zastosowania kar umownych, jeżeli przyczyny będą obiektywne i nie wynikną z winy 
Wykonawcy; 

2) przedłużyć termin realizacji badania, o którym mowa w Rozdziale X ust. 9, z 
zastosowaniem kar umownych, jeżeli przyczyny nastąpią z winy Wykonawcy; 

 
ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 

pkt 7 lit. g PODROZDZIAŁU 6.5 WYTYCZNYCH, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI, 
NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE 
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g 
podrozdziału 6.5 Wytycznych. 
 
ROZDZIAŁ X. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia (jeżeli odrębne przepisy wymagają tego) i 

odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania zamówienia. 
2. Ilości osób objęte badaniami są szacunkowe i mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb 

rekrutacyjnych Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania na badania dodatkowych osób, za 

które Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Maksymalna liczba 
dodatkowych osób w ramach każdej części wynosi 5. 

4. Obszarem wykonywania badań obejmuje się miejsce wyznaczone przez Zamawiające w 
Staszowie. 

5. Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego określania terminów badań w miejscu 
wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o faktycznej dacie przeprowadzenia badań nie 
później niż 1 dzień przed ich planowanym rozpoczęciem. 

7. Czas realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do wyczerpania 
kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, ale nie dłużej niż do dnia 31.05.2021r. 
Dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 

8. Przed każdorazowym rozpoczęciem badań Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną 
listę osób. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań w ciągu ……. dni 
kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego osób, o których mowa w pkt 8. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia każdej skierowanej, przez 
Zamawiającego, osobie, stosownego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie 
badania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz ich aktami 
wykonawczymi. 

11. Wykonawca po każdorazowym przeprowadzeniu badań grupy osób objętych listą, o 
której mowa w ust. 8, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu imiennego 
wykazu przebadanych osób oraz dokumentów potwierdzających przeprowadzenie tych 
badań, o których mowa w ust. 10. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni od przeprowadzonych badań grupy osób 
objętych listą, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
(telefonicznie, faxem bądź drogą elektroniczną) o sytuacji, w której skierowana osoba nie 
zgłosi się na wyznaczony termin bądź gdy nie przejdzie pozytywnie badań. 

13. Podstawą wystawienia oraz opłacenia faktury jest: przebadanie grupy osób ujętych na 
liście, o której mowa w ust. 8, wydanie w stosunku do wszystkich tych osób dokumentów 
potwierdzających przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 10 oraz dostarczenie 
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 11. 

14. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
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15. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty 
wynagrodzenia, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Zamawiającego 
środków z funduszu Projektu, w związku z realizacją, którego wykonywana jest umowa. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przestrzegania, w ramach realizacji projektu, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych, 
2) przekazania Zamawiającemu listy przebadanych osób oraz dokumentów 

potwierdzających przeprowadzenie tych badań, 
3) poddania się kontroli i audytowi dokonywanych przez Zamawiającego, Instytucję 

Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji 
Projektu, 

4) umożliwienia kontrolującym wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją 
Projektu, w tym dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami 
Projektu realizowanymi bezpośrednio przez Wykonawcę, 

5) umieszczenia obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, 
6) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, 

czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy. 
17. Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał warunków ustalonych w umowie, 

Zamawiający może: 
1) przedłużyć termin realizacji badania, o którym mowa w ust. 9, bez zastosowania kar 

umownych, jeżeli przyczyny będą obiektywne i nie wynikną z winy Wykonawcy; 
2) przedłużyć termin realizacji badania, o którym mowa w ust. 9, z zastosowaniem kar 

umownych, jeżeli przyczyny nastąpią z winy Wykonawcy; 
3) rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z zastosowaniem kar umownych. 

18. Ustala się wysokość kar umownych, o jakich mowa w ust. 17 pkt 2) w wysokości 100zł za 
każdy dzień opóźnienia. 

19. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków 
umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia i 
obciążenia Wykonawcy karą umową w wysokości 10% wartości maksymalnego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie. 

20. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% 
wartości maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie. 

21. Jeżeli szkoda wyrządzona naruszeniem umowy przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 
umownej uprawniony może żądać odpowiedniego odszkodowania uzupełniającego. 

22. Strony oświadczają, że kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 
23. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez 
wypowiedzenia. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

24. Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu lub wypowiedzeniu w przypadku, gdy 
Instytucja Pośrednicząca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu. 
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25. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego 
aneksu. 

26. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
oraz w sprawach procesowych, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a także zapisy 
określone w Zapytaniu ofertowym oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. 

27. Strony deklarują chęć rozstrzygania sporów w pierwszym rzędzie w sposób polubowny. 
28. Gdy nie jest możliwe osiągniecie rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, strony 

rozstrzygać będą spór przed sądem właściwym dla Zamawiającego. 
 
ROZDZIAŁ XI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE RODO 
 

Klauzula informacyjna: 
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie 
opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej RODO) informujemy, że:  
1) administratorem danych, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE 

(jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób 
fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Kornel Bryk Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Promot. 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Kornel Bryk Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Promot: biuro@promot.com.pl, tel. 15 866 71 29. 
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych 
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie 
posiada i nie udziela informacji dotyczących niniejszego postępowania. 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. kodeks cywilny oraz obowiązek stosowania sformalizowanych zasad udzielania 
zamówień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju. 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja dotycząca postępowania w oparciu o: przepisy prawa oraz 
umowy powierzenia przetwarzania danych, a także inni administratorzy danych, 
działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, 
podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność 
płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - jeżeli dotyczy. 

5) dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:  
- do czasu zakończenia niniejszego postępowania,  
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- przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania, 
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień 
współfinansowanych ze środków UE, 
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania - w zakresie 
określonym w przepisach o archiwizacji 

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany ani profilowane, stosownie do art. 22 RODO. 

7) osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: prawo żądania od administratora dostępu 
do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na 
zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach 
prawa. 

8) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż 
dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 

9) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności 
następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe, stosowne 
uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonych czynności. 

10) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której 
dane dotyczą może być: Wykonawca oraz źródła publicznie dostępne takie jak CEIDG, 
KRS. 

11) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (wynikającym z ustawy kodeks 
cywilny); niepodanie danych uniemożliwi procedowanie złożonej oferty. 

12) Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 


