
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Usługa szkoleniowa „Prawo jazdy kat. C z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w
zakresie prawa jazdy kat. C, C+E”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110259460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Niepodległości 1

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: (82) 562 76 97

1.5.8.) Numer faksu: (82) 562 76 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: luch@praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://chelm.praca.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.pupchelm.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługa szkoleniowa „Prawo jazdy kat. C z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w
zakresie prawa jazdy kat. C, C+E”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5443455-5762-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00051614/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-09 12:00

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004453/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Szkolenie „Prawo jazdy kat. C z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie
prawa jazdy kat. C, C+E"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm
(VI)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I, Działanie
1.1, Poddziałanie 1.1.1

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00303705/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OA.381.3.25.2021.EZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe. Nazwa szkolenia: „Prawo jazdy kat. C z
modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E”, realizowane
w III etapach: I etap - szkolenie teoretyczne na prawo jazdy kat. C; II etap – szkolenie
praktyczne w zakresie prawa jazdy kat. C; III etap – szkolenie w zakresie „Kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E”. Źródło finansowania: szkolenie w całości
finansowane jest ze środków publicznych, realizowane w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowanym w
ramach PO WER 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 Celem
szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia kwalifikacji zawodowych - kierowca kat. C,
po otrzymaniu przez nich pozytywnego wyniku egzaminu państwowego przed Komisją
Egzaminacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Urzędu Wojewódzkiego.
Przewidywany termin realizacji szkolenia: styczeń-listopad 2022 r., w 3 grupach 10 osobowych
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Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia I grupy 10 osobowej: styczeń 2022 r. Przewidywany
termin rozpoczęcia szkolenia II grupy 10 osobowej: maj 2022 r. Przewidywany termin
rozpoczęcia szkolenia III grupy 10 osobowej: sierpień 2022 r. Liczba osób do przeszkolenia: 30
osób, w 3 grupach 10 osobowych. Szkoleniem będą objęte osoby bezrobotne: osoby
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie, od 21 do 29-go roku życia,
posiadające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu, potwierdzone
badaniami lekarskimi i orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdami, posiadające określony profil kandydata na kierowcę.
Liczba godzin szkolenia: 190 godzin na każdego uczestnika, zorganizowanych w następujący
sposób: I etap - szkolenie teoretyczne na prawo jazdy kat. C; II etap – szkolenie praktyczne w
zakresie prawa jazdy kat. C; III etap – szkolenie w zakresie „Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E”. Miejsce realizacji szkolenia: miasto Chełm, drogi
województwa lubelskiego. W przypadku realizacji części szkolenia dot. zajęć na płycie
poślizgowej lub symulatorze poza Miastem Chełm proszę uwzględnić w ogólnym koszcie
szkolenia również koszt związany z zapewnieniem przewozu uczestników szkolenia z Chełma
do miejsca realizacji w/w zajęć i z powrotem każdego dnia. Wykonawca winien dołączyć
informację opisową o sposobie organizacji zajęć praktycznych szkolenia, tj. określić nazwiska
instruktorów i w sposób szczegółowy wymienić liczbę pojazdów niezbędnych do zrealizowania
zajęć praktycznych. Wykonawca winien opisać sposób organizacji transportu uczestników
szkolenia – w przypadku realizacji szkolenia dot. zajęć na płycie poślizgowej lub symulatorze
poza miastem Chełm. Program szkolenia powinien być zrealizowany zgodnie z wymaganiami
wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców
wykonujących przewóz drogowy. W przypadku prawa jazdy kat. C godzina zajęć teoretycznych
jest równa 45 minutom zajęć edukacyjnych i 15 minutom przerwy, a zajęcia praktyczne są równe
60 minutom zaś w przypadku kwalifikacji wstępnej przyspieszonej godzina zajęć teoretycznych i
praktycznych jest równa 60 minutom. Łączny czas trwania zajęć teoretycznych i praktycznych w
ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin. Każda osoba powinna otrzymać na
własność: - co najmniej dwa podręczniki dotyczące zakresu szkolenia przygotowujące
uczestnika szkolenia do zdania egzaminu /nie mogą być one kopiowane/; - brulion w twardej
oprawie A4/96 kartek, - teczkę do przechowywania i transportu dokumentów, - długopis, -
kolorowy zakreślacz. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia podczas trwania
szkolenia: - serwis kawowy /kawa, herbata, napoje, ciastka/, - materiały do zapewnienia
bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w związku z panującą pandemią COVID-19,
niezbędne do realizacji zajęć m.in.: środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe,
maseczki jednorazowe, środki do dezynfekcji sprzętu. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca
winien zorganizować egzaminy wewnętrzne, a następnie egzaminy państwowe: - egzamin
państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – dot. prawa jazdy kat. C; - egzamin
państwowy przed komisją egzaminacyjną Urzędu Wojewódzkiego – dot. modułu kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej oraz pokryć koszty w/w egzaminów państwowych. Wykonawca
zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminie i miejscu ww. egzaminów oraz o
ich wynikach. Każdy uczestnik szkolenia ma przystąpić do egzaminu wewnętrznego i
egzaminów państwowych. Egzaminy państwowe powinny zostać zorganizowane bezpośrednio
po zakończeniu każdego szkolenia. Szkolenie winno gwarantować 100% zdawalność. W
przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu, Wykonawca
zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu
państwowego oraz poinformowania uczestników i Zamawiającego w terminie najpóźniej do 4
tygodni od dnia zakończenia szkolenia. Pomieszczenia, dokumentacja szkoleniowa, materiały
szkoleniowe i zaświadczenia szkoleniowe powinny być oznakowane zgodnie z odpowiednimi
logotypami projektu, których wzór będzie dołączony do umowy szkoleniowej. Wyżej wymienione
szkolenie powinno zakończyć się otrzymaniem: - zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
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zawierające elementy określone w § 71 ust.4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 667) w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy z informacją, że
szkolenie realizowane było w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowanym w ramach PO WER 2014 -
2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.; - świadectw kwalifikacji zawodowych
( w przypadku pozytywnego egzaminu państwowego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 125970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 126000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polski Związek Motorowy
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.; Ośrodek Szklenia Kierowców PZM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 430008780

7.3.3) Ulica: Strażacka 4
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7.3.4) Miejscowość: Chełm

7.3.5) Kod pocztowy: 22-100

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 126000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
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