
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego w Zespole Szkół Inżynierii 

Środowiska i Melioracji w Krakowie 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji , ul. Ułanów 9, 

31-450 Kraków. 

2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie na kwotę poniżej 130 000 zł, na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w 

Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, których wartość nie przekracza 

30 000 euro. 

3. Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 

kursu p.n. Prawo jazdy kategorii T dla maksymalnie 20 uczniów Zespołu Szkół Inżynierii 

Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9 w 2023 roku. Kurs prowadzony będzie 

zgodnie z przepisami prawa, w szczególności właściwego rozporządzenia w sprawie szkolenia 

osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. 

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników kursu do egzaminu państwowego 

uprawniającego do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. T. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić, aby uczestnik kursu po ukończeniu kursu miał możliwość 

przystąpienia do egzaminu wewnętrznego w terminie określonym dla przeprowadzenia 

kursu. Po zakończeniu zajęć kursu teoretycznych i praktycznych Wykonawca przeprowadza 

egzamin wewnętrzny.  

4. Miejsce prowadzenia kursu: a) miejsce prowadzenia zajęć części teoretycznej kursu oraz 

egzaminu wewnętrznego sala wykładowa – na terenie Miasta Krakowa, zapewniona i 

wskazana przez Wykonawcę; b) miejsce prowadzenia zajęć części praktycznej kursu – plac 

manewrowy zapewniony w wskazany przez Wykonawcę oraz ruch uliczny – na terenie Miasta 

Krakowa.  

5. Zamówienie będzie zakończone do dnia 23 czerwca 2023. 

6. Kryteria oceny ofert – cena, kwalifikacje prowadzących kurs (pracowników Wykonawcy), 

doświadczenie zawodowe instruktora nauki jazdy. 

7. Wymagane gwarancje  - brak. 

8. Warunki udziału w postępowaniu uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca winien 

posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców o 

którym mowa w art.28 z ustawy z dnia 5.11.2011. o kierujących pojazdami, (tj Dz.U. z 2021 r. 

poz.1212). Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować co 

najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji instruktora nauki jazdy kat.T 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca powinien dysponować co 

najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji instruktora w zakresie 

pierwszej pomocy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 Ustawy. W 

ofercie prosimy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia do 

przeprowadzania kursu prawa jazdy kat.T. 

10. Oferty powinny być dostarczone w zaklejonej kopercie z opisem „oferta na przeprowadzenie 

kursu na prawo jazdy kat.T w ZSIŚiM” . 

11. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w 

Krakowie ul. Ułanów 9, parter pok.30, w terminie do dnia 30.03.2023 do godz. 12:00. 


