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INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 02/Q/17/S 

 

Projekt „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q – WYQALIFIKOWANE” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0065/16-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 

DZIAŁANIE 9.5 – PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH 

 

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy 

kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C. w ramach projektu „Wiedza i 

Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q-WYQALIFIKOWANE” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie 

kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.05.00-18-

0065/16-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności upublicznionym 

na stronach:  

- https://wykwalifikowani.stawil.pl  

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) 

Zamawiający stwierdził, że oferty złożone przez Oferenta PRYWATNY OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 

„WIRAŻ” Wacław Ochota oraz OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „PRAWKO” Chmura Dorota nie 

spełniają warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu obydwu ofert i tym 

samym unieważnieniu postepowania ze względu na brak ważnych ofert. 

  

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERT 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w punkcie VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

WYMAGANE OD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU, podpunkt 2 e - Osoby zdolne do wykonania zamówienia, Zamawiający wymagał: 

Każda osoba prowadząca kursy prawa jazdy kat. C musi spełniać minimum następujące warunki: 

a) posiadać wykształcenie wyższe, 

b) posiadać doświadczenie 

- w zakresie prowadzenia kursów/ szkoleń: minimum 5 lat (60 miesięcy) 

https://wykwalifikowani.stawil.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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- w zakresie prowadzenia kursów/ szkoleń obejmujących zagadnienia w obszarze będącym przedmiotem 

zamówienia: minimum 5 lat (60 miesięcy) 

Każda osoba prowadząca kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C musi spełniać 

minimum następujące warunki: 

a) posiadać doświadczenie 

- w zakresie prowadzenia kursów/ szkoleń: minimum 5 lat (60 miesięcy) 

- w zakresie prowadzenia kursów/ szkoleń obejmujących zagadnienia w obszarze będącym przedmiotem 

zamówienia: minimum 5 lat (60 miesięcy) 

 

Wykonawca musi dysponować minimum 2 instruktorami techniki jazdy. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie informacji zawartych w CV 

wykładowcy/trenera załączonego do Formularza Ofertowego oraz dokumentów potwierdzających 

doświadczenie (umowy, protokoły odbioru usługi, referencje itp. dokumenty jednoznacznie potwierdzające 

okresy zatrudnienia, zakres i tematykę prowadzonych przez wykładowcę/ trenera szkoleń). Przed podpisaniem 

umowy na realizację zamówienia Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kserokopii dyplomów, świadectw i 

innych dokumentów potwierdzających posiadane przez Wykonawcę kwalifikacje. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu: 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oprócz CV wykładowcy/ trenera oraz 

dokumentów potwierdzających doświadczenie należy złożyć także oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). 

Dokumenty załączone do oferty Oferenta OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „PRAWKO” Chmura Dorota 

nie potwierdzają jednoznacznie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia każdej z osób wskazanych 

przez Wykonawcę do prowadzenia kursów.  

Natomiast Oferent PRYWATNY OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „WIRAŻ” Wacław Ochota nie załączył 

CV wykładowców/ trenerów, z których jednoznacznie wynikałyby posiadane kwalifikacje oraz dokumentów 

potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe wykładowców/ trenerów. Dodatkowo Oferent nie 

spełnił warunków zawartych w punkcie VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, podpunkt 5 c. 

Zamawiający wymagał by oferta zawierała aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty. Oferent nie 

załączył wymaganego dokumentu. 


