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Konkurs - prawo jazdy kategorii B,T na rok 2023. 

 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie ogłasza konkurs na przeszkolenie 

uczniów Zespołu Szkół nr 1 w zakresie przepisów ruchu drogowego oraz nauki jazdy 
samochodem osobowym oraz/lub ciągnikiem rolniczym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii „B” 
oraz/lub „T”  w okresie 2023 roku. 

 
Zamawiający wymaga aby plac manewrowy i sala wykładowa ośrodka 

szkolenia znajdowały się nie dalej niż na terenie powiatu opatowskiego 
 z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy plac i sala znajdują się poza terenem miasta 
Opatowa Wykonawca zobowiązany jest do transportu uczniów na zajęcia i z zajęć na 
własny koszt.  
Zamawiający zastrzega, że czas dojazdu pojazdu szkoleniowego do Zespołu Szkól 
nr 1 w Opatowie nie może być wliczony w czas szkolenia ucznia. 

 
Oferta powinna zawierać: 
1. Datę sporządzenia oferty 
2. Dane oferenta 
3. Odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
4. Odpis uprawnień do prowadzenia nauki jazdy kat. „B” oraz/lub „T” 
5. Oferowaną cena za szkolenie jednego ucznia – brutto 
6. Lokalizacja placu manewrowego i sali wykładowej. 
7. Podpis oferenta 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół nr 1,  
27-500 Opatów ul. Słowackiego 56 pokój nr 19 /sekretariat / lub przesłać pocztą na 
adres j.w. z dopiskiem: (wskazać: nazwę zamówienia ) do dnia 28.12.2022 r. do 
godz.14:00.  Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane.  

Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2022 o godz. 14.00 

Kryteria wyboru ofert – najniższa cena.  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zespołu Szkół nr 1,  
ul. Słowackiego 56 , 27-500 w Opatowie do zawarcia umowy. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Miejscowość: ……………………………………………. 

Data sporządzenia oferty:……………………………………… 

Nazwa składającego 
ofertę:……………………………………………………………………  

…………………… ………………………………………………… .…….………………  

……………………………………………………………………………….………………. 

 

Do 
Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 

OFERTA: 
na przeszkolenie uczniów Zespołu Szkół nr 1 w zakresie przepisów ruchu drogowego 
oraz nauki jazdy samochodem osobowym oraz/lub ciągnikiem rolniczym, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkolenia osób ubiegających się o prawo 
jazdy kategorii „B” oraz/lub „T” w okresie od  
1 stycznia  2023 roku do 20 grudnia 2023 roku. 

Oferujemy cenę za przeszkolenie jednego ucznia w zakresie kategorii B 
(brutto)………………………………… zł. 

Słownie……………………………………………………………………………………….. 

Oferujemy cenę za przeszkolenie jednego ucznia w zakresie kategorii T 
(brutto)………………………………… zł. 

Słownie……………………………………………………………………………………….. 

Ponad to informujemy, że sala wykładowa znajduje się (adres)……………………… 

…………………………………………………………………………………………….… 

oraz plac manewrowy znajduje się (adres)………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………….…………… 

Do oferty dołączamy: 

1. Odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
2. Odpis   uprawnień do prowadzenia nauki  jazdy kat. „B” oraz/lub „T” 

 

 

……………………………………………………………………….. 
Podpis składającego ofertę. 
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Wzór umowy 
Umowa  Nr ………………….. 

 
 zawarta w dniu  ………  r.   pomiędzy:  Dyrektorem  - mgr  Magdaleną Gdowską  
reprezentującą  Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie  przy ulicy Słowackiego 56  zwanym 
dalej  „Zamawiającym” , 
 a  ………………………..,  zwanym dalej „ Wykonawcą” o następującej  treści: 
 
      § 1 
 
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę szkolenia o nazwie 
„Prawo jazdy kat.” ……..” w  zakresie tematycznym: 

1. zagadnienia teoretyczne przewidziane programem szkolenia kierowców 
2. zagadnienia praktyczne przewidziane programem szkolenia kierowców 

 
           § 2 
 

 Jednostka szkoląca do realizacji szkolenia została wybrana zgodnie z ustawą z dnia 
29-01-2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2015r.   poz. 2164 z 
późn. zm) 
       
      § 3 
 
1.Liczba planowanych osób, które zostaną objęte szkoleniem wg załącznika do 
umowy z tym, że kolejność kierowania uczniów na szkolenie oraz harmonogram 
szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
2.Szkolenie odbywać się będzie w terminie:   od  ……….01.2023 r.  do 20.12.2023 r. 
W uzasadnionych przypadkach przemawiających na korzyść ucznia termin szkolenia 
może zostać przedłużony do 28.12.2023 po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
3. Zajęcia teoretyczne z przepisów ruchu drogowego w liczbie   30 godzin odbywać 
się będą w lokalu szkoły jazdy w ……………………………..  
4. Zajęcia praktyczne w liczbie 30 godzin odbywać się będą na placu manewrowym 
położonym w ………………………………………   
5. Zamawiający przekazuje Wykonawcy   w dniu rozpoczęcia szkolenia  imienny  
wykaz   osób skierowanych.  
6 .Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 

a) osobami skierowanymi są uczniowie klas  Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa i Agrotroniki, Technikum Pojazdów Samochodowych, Mechanik 
Pojazdów Samochodowych,  gdzie liczba uczniów może ulec zmianie. O 
każdej zmianie liczby uczniów Wykonawca zostanie poinformowany pocztą 
elektroniczną, 
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b) uczniowie niepełnoletni będą kierowani na odbycie szkolenia zgodnie z 
art. 21 ust.1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami Dz. U. 
2021r. poz. 1212. 
c) kurs stanowi formę zajęć pozalekcyjnych i nie dopuszcza się organizacji 
zajęć kursu w czasie trwania lekcji szkolnych. 

7.Wykonawca oświadcza, że  posiada uprawnienia, odpowiednie kwalifikacje  i 
warunki do należytego wykonania umowy. 
8.Wykonawca  zapewni  odpowiedni sprzęt i pomoce  dydaktyczne do potrzeb 
określonego  szkolenia  z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy i nauki. 
   
 
       § 4 
 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Przeszkolenia wszystkich uczniów wg załącznika do umowy. 
2.W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  
informowania o tym fakcie najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności. 
3. Przeprowadzenie  szkolenia zgodnie z programem. 
4.Systematycznej oceny  postępów  uczestnika szkolenia. 
5.Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: 
   a)  karta zajęć praktycznych, 
   b) protokół z egzaminu jeśli został przeprowadzony, 
   c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
6.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli 
dokumentów w zakresie  dotyczącym wykonania zapisów niniejszej umowy. 
7. Sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia. 
8. Wydania uczestnikom szkolenia kończącym je z wynikiem pozytywnym 
zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia. 
 
      § 5 
 
Zamawiający ma prawo  do: 
1.Wizytacji szkoleń przeprowadzanych przez instytucję szkoleniową w każdym 
czasie w trakcie  trwania szkolenia. 
2.Uczestnictwa  w ocenie  końcowej  osób szkolonych w charakterze obserwatora. 
3. Odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku nie 
wywiązywania się wykonawcy z warunków umowy i nie przedstawienia 
zadawalających wyjaśnień. 
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      § 6 
 
1.Zamawiający pokryje koszty szkolenia w wysokości  ………… zł /1 osobę brutto, 
(słownie: ……………………….  za 1 osobę) przelewając należną kwotę na konto 
Wykonawcy. 
2. Należność zostanie  przekazana po zakończeniu szkolenia  ucznia/grupy uczniów/ 
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia  faktury Zamawiającemu. 
3. Jako załącznik do faktury wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odpisy lub kopie 
wydanych zaświadczeń oraz kopie kart zajęć praktycznych  dla osób zgodnie z 
fakturą. 
4. Za dzień zapłaty uznaje się  dzień, w którym  Zamawiający wydał polecenie 
swojemu bankowi   dokonanie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ostatnią fakturę do Zamawiającego nie 
później niż do 20.12.2023 z zastrzeżeniem §1 p.2. 
 
      § 7 
 
1.Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest  Jerzy Lulin, tel. 15/8682138, 
kom.609 111 678  e-mail:  lulinjerzy@poczta.onet.pl            
2. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy  jest  ………. tel. ……………., 
e-mail:   ……………………. 
  
      § 8 
 
1. Strony ustaliły okoliczności, które mogą spowodować zmianę zawartej umowy, 
okoliczności te to: 

a) zmianę na korzyść Zamawiającego  polegającą na obniżeniu kwoty kosztów 
szkolenia, 

b) zmianę terminu trwania szkolenia wynikającą z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy . 

c) zmianę ilości uczestników szkolenia  oraz wszystkie inne zmiany, których nie 
można było przewidzieć, a nie działają na szkodę Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany dotyczące treści umowy mają mieć formę pisemnego aneksu.  
§ 9 

1.W razie sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą 
dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia – 
poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego  dla siedziby 
Zamawiającego. 
2.W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie  
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych.      
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§ 10 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 
ze stron. 
 
Wykonawca        Zamawiający 
 
 

 


