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Załącznik nr 7 do Regulaminu planowania, 
przygotowywania i udzielania zamówień 
publicznych w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

 

OR-BP-I.152.1.2022.SS 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

1. Zamawiający:  

Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa zaprasza do złożenia 

oferty na: 

2. Przedmiot zamówienia: 

Usługa w ramach projektu BOM pn. ,, Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w 

wieku 25-55 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń 

na torze doskonalenia techniki jazdy”. Projekt skierowany jest do 75 kierowców w 

wieku 25-55 lat posiadających prawo jazdy kat. B z subregionu siedleckiego. .  

(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania). 

3. Termin realizacji zamówienia: 

5 tygodni od dnia podpisania umowy.  

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietna 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - alternatywny sposób 
dostępu do publikowanych dokumentów: 

 
1)  Anna Ochalska tel. 22-59-79-219, e-mail: anna.ochalska@mazovia.pl ;  

2)  Sylwia Staśkiewicz tel. 22-59-79-189, e-mail: sylwia.staskiewicz@mazovia.pl . 

5. Kryteria oceny ofert:  

(opis kryteriów i zasad przyznawania punktów)  

1) Cena: waga 40%. Zamawiający w kryterium nr 1 ,,Cena oferty” będzie oceniał 

oferty zamówienia przyznając punkty wg. Wzoru: 

 Cena= najniższa oferowana cena brutto/ cena brutto składanej oferty x 40 =  

2) Wyposażenie miejsca do przeprowadzenia szkoleń praktycznych: waga: 35% ( za 

każde dodatkowe wyposażenie toru 5 pkt., w sumie 35 punktów) 

a) kurtyna poślizgowa w kształcie pełnego okręgu posiada: 

- kurtyny wodne – 5 pkt. 

- przeszkody stałe mechaniczne – 5 pkt. 
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b) płyta poślizgowa prostokątna posiada: 

- przeszkody stałe mechaniczne – 5 pkt. 

-urządzenie destabilizujące tor jazdy – 5 pkt. 

- kurtyny wodne – 5 pkt. 

c) górka najazdowa o nachyleniu min. 10% posiada: 

- przeszkody stałe mechaniczne – 5 pkt. 

- kurtyny wodne – 5 pkt.  

3.) Standard obsługi szkoleniowej w części praktycznej: waga 25% 

Liczba uczestników przypadających na jednego instruktora w części praktycznej 

szkolenia: 

a) 1 instruktor na 4 uczestników = 0 pkt. 

b) 1 instruktor na 3 uczestników = 10 pkt. 

c) 1 instruktor na 2 uczestników = 25 pkt.  

6. Warunki udziału w postępowaniu:  

(należy określić wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie uprawnień, 

doświadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty i oświadczenia jakie 

powinni złożyć wykonawcy). 

1) Warunki dotyczące zdolności zawodowej zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia; 

2) Osoby skierowane do realizacji zamówienia będące instruktorami/ wykładowcami 

muszą posiadać wpis do ewidencji instruktorów/ wykładowców wydany przez 

starostę/ prezydenta miasta; 

3) Obiekt szkoleniowy musi spełniać co najmniej wymagania określone w Załączniku 

nr 1 ,,Wymagania dla obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki jazdy” 

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

techniki jazdy ( Dz. U. 2019 poz. 163) dla ośrodka doskonalenia technik jazdy 

stopnia wyższego; 

4) Pozostałe warunki muszą być zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia;  

7. Wymagania w zakresie klauzul społecznych  

(Jeśli dotyczy należy określić wymagania jakie powinni spełnić Wykonawcy, sposób ich 

weryfikacji oraz sankcje z tytułu ich nie spełnienia): 

1) Nie dotyczy. 
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8. Termin związania ofertą: 30 dni.  

9. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę z podaniem ceny w PLN, z VAT należy sporządzić w języku polskim 

w następujący sposób:  

1) Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

2) Nazwa i adres Wykonawcy. 

3) Oferta na „zapytanie ofertowe nr 11/22/ZAP do zamówienia na Usługę w ramach 

projektu BOM pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 

lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze 

doskonalenia techniki jazdy”. Projekt skierowany jest do 75 kierowców w wieku 25-

55 lat posiadających prawo jazdy kat. B z subregionu siedleckiego. 

10. Oferta powinna zawierać: 

(wymienić dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wykonawcy)   

1) Formularz ofertowy; 

11. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć do dnia 30 maja 2022 r. do godziny 08:00 za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną w formie 
elektronicznej, pisemnej lub dokumentowej 

  

12. Informacja o powierzeniu przetwarzania danych osobowych: 

Czy przedmiot zamówienia wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych 

osobowych? 

☐Tak ☒Nie 

Niniejsze zapisy wprowadzono stosownymi klauzulami i oświadczeniami, które są 

załącznikami do umowy.  

Jeśli przedmiot zamówienia wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych 

osobowych, do oferty należy dołączyć wypełnioną ankietę weryfikacyjną stanowiącą 

załącznik nr  

Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu 
 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik nr 2. Projekt umowy wraz z załącznikami; 
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3) Załącznik nr 3. Formularz ofertowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


