
Myślibórz: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Kurs prawa jazdy - kat. B,  

Kurs prawa jazdy - kat. C+E 

Numer ogłoszenia: 462000 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 
nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, 

woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 747 23 03, faks 0-95 747 23 03. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Kurs 

prawa jazdy - kat. B, Kurs prawa jazdy - kat. C+E. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia 

z zakresu: Kurs prawa jazdy - kat. B, Kurs prawa jazdy - kat. C+E, dla uczestników z PCPR 

Myślibórz. Szczegółowy opis szkolenia: 1. Kurs prawa jazdy - kat. B: - ilość osób, które zostaną 

skierowane na kurs: 18 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym oraz 2 

osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (zgodnie z orzeczeniem) wymagające 

przystosowanego auta: manualny gaz i hamulec oraz automatyczna skrzynia biegów oraz 

miejscowości: Myślibórz - 5 osób prawo jazdy, Barlinek -2 osoby prawo jazdy, 1 osoba prawo jazdy 

kat C+E, Chłopowo - 1 osoba prawo jazdy, 1 osoba prawo jazdy kat C+E, Dąbrowa - 1 osoba prawo 

jazdy, Chłopowo - 1 osoba prawo jazdy , Dębno- 4 osoby prawo jazdy, 1 osoba prawo jazdy kat. C+E, 

Mostkowo - 1 osoba prawo jazdy, Sitno - 1 osoba prawo jazdy, Golczew - 1 osoba prawo jazdy, 

Barlinek - 1 osoba prawo jazdy. - Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty badania lekarskiego 

potwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem określonej kategorii dla 

każdego uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia; - program szkolenia musi być zgodny z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szkolenie powinno być przeprowadzone w oparciu o 

przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, 

egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów 

(Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.); - ilość godzin przypadających na jednego uczestnika powinna 

wynosić ogółem min. 60 godzin, w tym min. 30 godzin zajęć praktycznych i min. 30 godzin zajęć 

teoretycznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 

października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 

pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.); - Godzina szkolenia 

teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom; - Wykonawca musi 

posiadać i udostępnić na terenie Myśliborza, Dębna i Barlinka kursantom elementy wymienione w § 3 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, 



egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów 

(Dz. U. Nr 217, poz. 1834 ze zm.) wymagane w zakresie szkolenia na prawo jazdy kat. B; - 

Wykonawca zapewni prowadzenie szkolenia w sposób umożliwiający uczestnikom nabycie 

umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności określonych w załączniku nr 5 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, 

egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów 

(Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.); - szkolenie zakończy się przystąpieniem przez każdego 

uczestnika do egzaminu na prawo jazdy kat. B; - Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty egzaminu 

wewnętrznego oraz pierwszego egzaminu na prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika; - 

Wykonawca pokryje również inne koszty i opłaty wynikłe w czasie realizacji umowy; 2. Kurs prawa 

jazdy - kat. C+E - ilość osób, które zostaną skierowane na kurs: 3 osoby, w tym 2 osoby 

niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym - Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty badania 

lekarskiego potwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem określonej 

kategorii dla każdego uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia; - program szkolenia musi być zgodny 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szkolenie powinno być przeprowadzone w oparciu o 

przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, 

egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów 

(Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.); - ilość godzin przypadających na jednego uczestnika powinna 

wynosić ogółem min. 50 godzin, w tym min. 25 godzin zajęć praktycznych i min. 20 godzin zajęć 

teoretycznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 

października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 

pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.); - Godzina szkolenia 

teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom; - Wykonawca musi 

posiadać i udostępnić na terenie Myśliborza kursantom elementy wymienione w § 3 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i 

uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, 

poz. 1834 ze zm.) wymagane w zakresie szkolenia na prawo jazdy kat. C+E; - Wykonawca zapewni 

prowadzenie szkolenia w sposób umożliwiający uczestnikom nabycie umiejętności niezbędnych do 

wykonywania czynności określonych w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 

kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.); - 

szkolenie zakończy się przystąpieniem przez każdego uczestnika do egzaminu na prawo jazdy kat. 

C+E; - Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty egzaminu wewnętrznego oraz pierwszego egzaminu 

na prawo jazdy kat. C+E dla każdego uczestnika; - Wykonawca pokryje również inne koszty i opłaty 

wynikłe w czasie realizacji umowy; Zamawiający informuje, iż wskazane w szczegółowych opisach 

szkoleń ilości osób z poszczególnych miejscowości jak i same miejscowości są orientacyjne i mogą 

ulec zmianie z uwagi na ciągłą rotacje uczestników projektu.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
tak, projekt/program: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja 

integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez 

powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Szkoła Nauki Jazdy ULAUTO Firma Handlowo Usługowa Łukasz Różniata, os. Słowiańskie 

1H, 74-300 Myślibórz, kraj/woj. zachodniopomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45700,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 

I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 58900,00 

 Oferta z najniższą ceną: 58900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58900,00 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zamawiający zgodnie z dyspozycją ww. przepisu może udzielić zamówienia w trybie 

zamówienia z wolnej ręki jeżeli w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie 

zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu 

nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały 

odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu naich niezgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób 

zmienione. Zamawiający na wyłonienie wykonawcy przedmiotowych szkoleń prowadził 2 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Pierwsze wszczęte w dniu 07.09.2012r. (nr 337482 - 2012) zostało w danej części 

unieważnione z uwagi na brak ofert. Kolejne postępowanie wszczęto w dniu 10.10.2012r. (nr 

216475 - 2012) i unieważniono w zakresie danej części z uwagi na brak ofert. Mając 

powyższe na względzie zachodziła podstawa do udzielenia zamówienia zgodnie ze wskazaną 

podstawą prawną. 

 



 


