
 

 

 

 

Nr sprawy: RPMA.10.03.04/KC/01/2017     Ciechanów, dnia 05.09.2017 

 

ZAPROSZENIE 
do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego 
prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: 

 
„Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii C” 

w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nazwa i adres zamawiającego 

Zamawiający: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie  

Centrum Kształcenia w Ciechanowie 

Prowadzący rozpoznanie 
(adres): 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie  
Centrum Kształcenia w Ciechanowie 

ul. Płońska 57a, 06-400 CIECHANÓW 
Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8:00 do 16:00  
tel. 23 672 46 64; 23 672 75 86 

http://www.zdz.edu.pl/ciechanow/www2/                                               
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl 

 

1. Zakres rzeczowy świadczenia usługi został określony w charakterystyce przedmiotu 
zamówienia, która stanowi integralną część zaproszenia. 
 
2. Przedmiot zamówienia: 

 
Paliwo do samochodu ciężarowego typu : olej napędowy 
 
 
Materiały są przeznaczone do realizacji 1800 godzin jazd indywidualnych, podczas 5 szkoleń. 

 
3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy: 
 

 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 są w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; 
 nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 
Na potwierdzenie warunku wykonawca złoży stosowne oświadczenia wg wzorów Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4. 
 

Ponadto wykonawca wraz  z ofertą złoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia do umocowania osoby składającej oświadczenie woli. 

 

1. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty 
transportu. 

 

2. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę zgodnie z 
następującymi kryteriami: 

a. Cena – 100% 

 

1) Opis sposobu obliczania ceny: 

     Cena najniższej oferty brutto 

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x 100 

     Cena badanej oferty brutto 

 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Wykonawca może 
uzyskać od 1 do 100 punktów. 

http://www.zdz.edu.pl/ciechanow/www2/


 

 

 

1. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktur/rachunków, przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturach/rachunkach w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 

 

2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia, do dnia 
11.09.2017r. do godz. 12.00,  osobiście, kurierem lub pocztą: 

 

 

Na adres: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 

Centrum Kształcenia w Ciechanowie 

  ul. Płońska 57a, 06-400 CIECHANÓW 

 

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

 

„Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii C” 
Projekt „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” 

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. 
 

3. W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy dyrektor@zdzciechanow.com.pl, 

osk@zdzciechanow.com.pl lub telefoniczny (23) 672 75 86, 672 46 64 Osoba do kontaktu: Mariusz 
Romanowski 

 
 
 
 
 

Załączniki: 
 

1. Załącznik nr 1 - charakterystyka przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 - oferta cenowa 
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań 
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków 
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