Rybnik, 24.04.2019

.........................................
(pieczęć Zamawiającego)

KG.254.17.2019.IN

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik – Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
– Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik
e-mail: sekretariat@rcez.pl
telefon: 324222433
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu ciężarowego z przyczepą wraz
z instruktorem, wynajem samochodu ciężarowego oraz wynajem płyty poślizgowej do
przeprowadzenia przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia
Ustawicznego oraz Praktycznego części praktycznej (jazd) szkolenia na prawo jazdy kat. C
i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E oraz egzaminu
wewnętrznego w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych w kwalifikacji AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu ciężarowego z przyczepą wraz
z instruktorem, wynajem samochodu ciężarowego oraz wynajem płyty poślizgowej do
przeprowadzenia przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia
Ustawicznego oraz Praktycznego części praktycznej (jazd) szkolenia na prawo jazdy kat. C
i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E oraz egzaminu
wewnętrznego w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych w kwalifikacji AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego.
1) Zakres zamówienia obejmuje:
a) wynajem samochodu ciężarowego z przyczepą, wraz z instruktorem do
przeprowadzenia części praktycznej szkolenia na prawo jazdy kat. C i C+E – łącznie 755
godzin,
b) wynajem samochodu ciężarowego bez instruktora do przeprowadzenia przez
Zamawiającego kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C oraz
egzaminu wewnętrznego zgodnie z przepisami prawa w zakresie prawa jazdy kategorii
C i C+E – łącznie 207 godzin,
c) wynajem płyty poślizgowej do przeprowadzenia części praktycznej szkolenia - 19 osób
x 2 godz. = 46 godzin.
2) Samochód i przyczepa muszą być zgodne z Działem III – Pojazdy, Rozdziała 1 – warunki
techniczne pojazdów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
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2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U.
z 2017 r. poz. 151) oraz ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341).
3) Samochód i przyczepa muszą posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu
technicznym przystosowania do nauki jazdy, wystawionym przez stację kontroli pojazdów.
4) Samochód i przyczepa muszą posiadać wymagane przepisami prawa ubezpieczenia.
5) Samochód i przyczepa muszą cechować się co najmniej parametrami opisanymi
w poniższej tabeli:
Lp.

Asortyment

1

Samochód ciężarowy z zabudową

Minimalne parametry techniczne
Samochód ciężarowy:
- silnik Diesel o mocy znamionowej minimum 170 kW, nie
przekraczającej 200 kW, o pojemności od 6000 cm3 do
7000 cm3, bez zastosowania Ad Blue,
- norma emisji spalin co najmniej EURO 4,
- długość od 8,0m do 8,5m,
- szerokość od 2,4m do 2,55m,
- 2 osie, zawieszenie tylnej osi pneumatyczne w dwóch
płaszczyznach,
- dopuszczalna masa całkowita co najmniej 12t, jednak nie
więcej niż 13t,
- prędkość co najmniej 80 km/h,
- pojazd ma być przystosowany do przeprowadzania zajęć
praktycznych na prawo jazdy kategorii C i C+E, być
wyposażony w dodatkowy pedał hamulca i dodatkowe
lusterka boczne oraz posiadać stosowną homologację,
- ABS – układ zapobiegający blokowaniu kół podczas
hamowania,
- ESP – układ stabilizacji toru jazdy,
- ASR – system kontroli trakcji,
- hamulec silnikowy uruchamiany pedałem hamulca
zasadniczego,
- lewostronny układ kierowniczy ze wspomaganiem,
- wyłączniki systemów ABS, ESP i ASR wewnątrz kabiny
kierowcy,
- tachograf samochodowy dla dwóch kierowców,
- ogrzewanie postojowe,
- osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera,
- ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka wsteczne
lewe i prawe,
- ogrzewane i elektrycznie sterowane szerokokątne
lusterka wsteczne lewe i prawe,
- koło zapasowe zamontowane do ramy nadwozia
Zabudowa:
- skrzynia ładunkowa zamknięta z aluminiowymi burtami
o wysokości od 400mm do 500mm, obudowana plandeką,
- podłoga wodoodporna i antypoślizgowa,
- długość zabudowy od 6340mm do 6400mm,
- szerokość zabudowy od 2480mm do 2550mm,
- wysokość zabudowy co najmniej jak kabina pojazdu.
Wyposażenie dodatkowe:
- podnośnik hydrauliczny 10t,
- klin pod koło,
- sprzęg do łączenia przyczepy,
- urządzenie pomocnicze z długą dźwignią do
bezpiecznego sprzęgania i rozprzęgania przyczepy
(dotyczy mechanizmu unoszenia sworznia),
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2

Przyczepa

- zamontowana podświetlona tablica „L”
Przyczepa:
- długość co najmniej 6,5m,
- przyczepa ma posiadać oś centralną, tzn. dyszel sztywny,
gdzie oś (osie) jest (są) umiejscowione blisko środka
ciężkości pojazdu, zgodnie z Dyrektywą 97/27/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r.,
- dach stały.
Wyposażenie dodatkowe:
- koło zapasowe, klin pod koło,
- zamontowana podświetlona tablica „L”.

4. Uwagi dodatkowe
1) Warunkiem udziału w postepowaniu jest:
a) posiadanie własnego sprawnego samochodu ciężarowego i przyczepy, o minimalnych
parametrach opisanych w pkt 3,
b) dysponowanie placem manewrowym na terenie miasta Rybnika – dotyczy kat. C
i C+E oraz jazd w ruchu drogowym dla kwalifikacji,
c) dysponowanie płytą poślizgową w promieniu do 100 km od granic miasta Rybnika,
d) dysponowanie osobą/osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa kwalifikacje
i uprawnienia instruktora do przeprowadzania części praktycznej szkolenia na prawo
jazdy kat. C i C+E,
e) posiadanie akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie szkoleń na prawo jazdy
kat. C i C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Rybnik
6. Kod CPV: 34133000-8
Pojazdy ciężarowe z przyczepą
70220000-9
Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C oraz egzamin wewnętrzny
w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E zgodnie z przepisami prawa na wynajmowanym
samochodzie ciężarowym będą przeprowadzać zatrudnieni przez Zamawiającego instruktorzy
nauki jazdy, posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
2. Przekazywanie pojazdu między Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie w Rybniku,
niezależnie od siedziby Wykonawcy i stałego miejsca postoju pojazdu.
3. Terminy (dni i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia) kolejnych zajęć (jazd) będą przedmiotem
ustaleń między upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy. Jazdy
odbywać się będą mogły we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 7.00 do 22.00,
z uwzględnieniem pory roku i aktualnych warunków atmosferycznych i drogowych.
4. Podane w rozdziale II pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego liczby godzin są liczbami
maksymalnymi. Rzeczywiste liczby godzin mogą ulec zmniejszeniu i zostaną określone
w zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę umowie.
5. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturami częściowymi, wystawianymi po zakończeniu
każdego pełnego miesiąca trwania umowy, wystawionymi na kwotę wyliczoną
w następujący sposób:
1) kwota należności = cena za jedną godzinę (60 minut) wynajmu samochodu ciężarowego
z przyczepą, wraz z instruktorem x liczba godzin wynajmu
2) kwota należności = cena za jedną godzinę (60 minut) wynajmu samochodu ciężarowego
bez instruktora x liczba godzin wynajmu
3) kwota należności = cena za jedną godzinę (60 minut) wynajmu płyty poślizgowej x liczba
godzin wynajmu.
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6. Zryczałtowana cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z użytkowaniem
samochodu ciężarowego z przyczepą wraz z instruktorem, samochodu ciężarowego oraz płyty
poślizgowej w przeliczeniu na jedną godzinę, w tym:
1) koszt zużytego paliwa,
2) koszt ubezpieczenia OC, NNW i Assistance,
3) koszt amortyzacji pojazdu,
4) zryczałtowany koszt obsługi i napraw pojazdu.
7. Wykonawca nie może żądać, w trakcie realizacji zamówienia, podwyższenia zaoferowanej ceny.
Wzrost cen paliwa lub innego składnika kosztów nie mogą stanowić podstawy żądania
podwyższenia zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
9. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie
dokonywane będą w PLN.
10. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1) wynajem samochodu ciężarowego z przyczepą, wraz z instruktorem do przeprowadzenia
części praktycznej szkolenia na prawo jazdy kat. C i C+E – od dnia zawarcia umowy do
30.11.2019,
2) wynajem samochodu ciężarowego bez instruktora do przeprowadzenia przez Zamawiającego
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C oraz egzaminu
wewnętrznego w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E – od 06.05.2019 do 30.11.2019,
3) wynajem płyty poślizgowej do przeprowadzenia części praktycznej szkolenia – od dnia
zawarcia umowy do 30.11.2019.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przygotować ofertę składającą się z dwóch elementów:
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową i podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
3. Wszystkie elementy formularzy oraz oświadczenia muszą zostać wypełnione w sposób czytelny.
4. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: rcez.bip.edukacja.rybnik.eu.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w terminie do 02.05.2019 do godziny 10.00
w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wynajem samochodu
ciężarowego z przyczepą wraz z instruktorem, wynajem samochodu ciężarowego oraz wynajem
płyty poślizgowej do przeprowadzenia przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum
Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego części praktycznej (jazd) szkolenia na prawo
jazdy kat. C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E
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2.

3.
4.
5.

oraz egzaminu wewnętrznego w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E dla słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacji AU.04 Eksploatacja środków transportu
drogowego”.
Ofertę należy złożyć:
1) elektronicznie na adres: sekretariat@rcez.pl,
2) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub
3) pocztą na adres Zamawiającego:
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
– Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium I (C) Cena
Kryterium II (Z) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby posiadającej
wymagane przepisami prawa kwalifikacje i uprawnienia instruktora do
przeprowadzania części praktycznej szkolenia na prawo jazdy kat. C
i C+E (dotyczy rozdz. II ust. 3 pkt 1 ppkt a) niniejszego zapytania
ofertowego)

80%

20%

W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie
z poniższym wzorem:
cena najniższa
----------------------- x 80 pkt = ilość punktów dla danej oferty
cena danej oferty

W kryterium II Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zatrudnienie, w okresie realizacji
zamówienia, na podstawie umowy o pracę osoby posiadającej wymagane przepisami prawa
kwalifikacje i uprawnienia instruktora do przeprowadzania części praktycznej szkolenia na
prawo jazdy kat. C i C+E (dotyczy rozdz. II ust. 3 pkt 1 ppkt a) niniejszego zapytania ofertowego).
Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje przeprowadzenie części praktycznej szkolenia na prawo
jazdy kat. C i C+E (dotyczy rozdz. II ust. 3 pkt 1 ppkt a) niniejszego zapytania ofertowego) przez
instruktora zatrudnionego na podstawie umowy o pracę uzyska 20 pkt.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie zatrudnienia, w okresie realizacji
zamówienia, na podstawie umowy o pracę osoby posiadającej wymagane przepisami prawa
kwalifikacje i uprawnienia instruktora do przeprowadzania części praktycznej szkolenia na
prawo jazdy kat. C i C+E (dotyczy rozdz. II ust. 3 pkt 1 ppkt a) niniejszego zapytania ofertowego)
w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę, będąca sumą wszystkich
kryteriów, wynosi 100. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych
w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+Z.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów S
obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 2. Oceny dokonywać będą członkowie komisji
dokonującej wyboru najkorzystniejszej oferty.
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4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
5. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie po udzieleniu
akceptacji kierownika Zamawiającego:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
2) na stronie internetowej pod adresem: rcez.bip.edukacja.rybnik.eu,
3) przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Bogusław Broża pod numerem telefonu: 32 4222433 oraz pod
adresem e-mail: broza@rcez.pl.

IX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Rybnickiego Centrum Edukacji
Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego z siedzibą przy
ul. Rudzkiej 13, 44-200 Rybnik, kontakt: e-mail: sekretariat@rcez.pl, tel. 324222433;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej –
Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego jest pan Jakub Salamon, kontakt:
e-mail: iodo@rcez.pl, tel. 324222433;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poza ustawą Pzp;
4) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na
podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia
postępowania;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

X. ZAŁĄCZNIKI
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2),
3) projekt umowy (załącznik nr 3).
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