Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznycznych
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie

Warszawa, 4 kwietnia 2017 r.

Zapytanie ofertowe
dotyczy: realizacji przedmiotu „praktyka instruktorska” na kursie kwalifikacyjnym dla
kandydatów na instruktorów nauki jazdy 2016/2017 prowadzonym przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.
I. ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa
NIP: 113-19-48-935, REGON: 013035534
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przeprowadzenie części praktycznej przedmiotu „praktyka instruktorska” w ramach
kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy 2016/2017
prowadzonego przez WORD w Warszawie, według:
a. programu zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280
ze zm.)
b. regulaminu przeprowadzenia zajęć w ramach przedmiotu „Praktyka instruktorska"
na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy w roku
2016/2017, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 25/16 Dyrektora WORD
w Warszawie z dnia 09 grudnia 2016 roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a. oferta dotyczy przeszkolenia 13 kandydatów w zakresie kategorii B prawa jazdy oraz
3 kandydatów w zakresie kategorii. A i B prawa jazdy.
b. przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Każda z części dotyczy
przeszkolenia:
część I – 5 kandydatów w zakresie kat. B prawa jazdy.
część II – 4 kandydatów w zakresie kat . B prawa jazdy.
część III – 4 kandydatów w zakresie kat. B prawa jazdy.
część IV – 3 kandydatów w zakresie kat. A i B prawa jazdy.
c. każdy Ośrodek Szkolenia Kierowców może złożyć tylko po jednej ofercie na każdą
część.
d. maksymalna cena za przeszkolenie kandydata w zakresie jednej kategorii nie może
przekroczyć 450 zł (brutto).
e. instruktor prowadzący część praktyczną szkolenia musi mieć - min. 5 lat praktyki
instruktorskiej w zakresie danej kategorii prawa jazdy.
f. warunkiem koniecznym jest, aby zgłoszony instruktor prowadzący, przeszkolił
w części praktycznej co najmniej 20 kursantów danej kategorii w roku 2016 (oferty
nie spełniające tego warunku nie będą rozpatrywane; weryfikacja tego kryterium
nastąpi w oparciu o liczbę osób zdających egzamin państwowy danej kategorii
w WORD w Warszawie).
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g. Zamawiający dokona weryfikacji skuteczności instruktora w części praktycznej
egzaminu oraz OSK w części teoretycznej egzaminu prowadzącego na podstawie
analizy statystyk zdawalności jego kursantów w WORD w Warszawie w roku 2016.
h. ofertę może złożyć każdy OSK, który posiada niezbędną bazę szkoleniową i kadrę
instruktorską gwarantującą realizację programu szkolenia.
i. Zamawiający dokona wyboru oferenta biorąc po uwagę w szczególności:
- zdawalność kursantów instruktora prowadzącego części praktycznej egzaminu
państwowego (30%)
poniżej 20% - 0 pkt,
od 20% do 30% - 10 pkt,
od 31% do 40 % - 20 pkt,
powyżej 40% - 30 pkt
- zdawalność kursantów z OSK z części teoretycznej egzaminu państwowego (10%)
poniżej 40% - 0 pkt,
40% i więcej - 10 pkt
- liczbę kursantów przeszkolonych przez instruktora prowadzącego (20%)
mniej niż 25 osób – 0 pkt,
25 osób i więcej – 20 pkt
- cenę za szkolenie (20 %)
wg wzoru:
- udział instruktora prowadzącego w warsztatach doskonalenia zawodowego,
szkoleniach lub spotkaniach ze środowiskiem instruktorskim organizowanych przez
WORD w Warszawie (20%)
bez udziału – 0 pkt,
udział – 20 pkt.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 9 maja 2017 r. do 15 marca 2018 r.
(termin zakończenia szkolenia w zakresie kat. A uzależniony od warunków atmosferycznych
– może zostać przedłużony. Zamawiający dookreśli go w trybie indywidualnym).
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
- być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną;
- zawierać cenę brutto za realizację zamówienia;
- zawierać informację o posiadanej bazie szkoleniowej i pojazdach;
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- zawierać informację o instruktorze prowadzącym (zakres posiadanych uprawnień);
- zawierać oświadczenie instruktora prowadzącego o udziale w warsztatach
doskonalenia zawodowego, szkoleniach lub spotkaniach ze środowiskiem
instruktorskim organizowanych przez WORD w Warszawie.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana w zamkniętej kopercie za pośrednictwem: poczty,
kuriera lub złożona osobiście na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa, do dnia 14 kwietnia 2017 r.
do godz. 1000, wraz z załączoną kserokopią aktualnego wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej (na kopercie dopisek: „Praktyka instruktorska – oferta”).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionych oferentów.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Robert Zawadka - St. Inspektor Wydziału Szkoleń
i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD w Warszawie pod numerem telefonu
(22) 597-67-66 oraz adresem e-mail: zawadka@word.waw.pl

