
 
 
CKU-DG  26/2021/EFS-ZD 

Toruń, 2.09.2021r. 
           OGŁOSZENIE 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Dotyczy świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu dla 

kandydatów na  diagnostów samochodowych dla 3 uczestników ( w tym 2 uczestników 
projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” oraz 1 uczestnika projektu „Spełnimy 

Twoje zawodowe marzenia”) projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń  
NIP 879-000-10-14.  
Odbiorca / Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny 
8; 87-100 Toruń; tel.: 607 337 005. 
 
II. Kody CPV: 80500000-9,  dodatkowy kod CPV: 80530000-8 
 
 
III. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla 3 osób dorosłych, 
będących uczestnikami projektów „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” i 
„Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” kursu dla kandydatów na diagnostów 
samochodowych, który jest prowadzony w oparciu o programy zatwierdzone przez 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozporządzeniem w sprawie szkolenia i 
egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych 
(Dz.U. z 2014 r., poz.1836). 

2. Celem kursu dla kandydatów na diagnostów samochodowych jest uzyskanie przez 
uczestników szkolenia pełnej wiedzy w zakresie diagnostyki samochodowej pojazdów, 
właściwej interpretacji przepisów oraz umiejętności właściwego postępowania przy 
rozwiązywaniu nietypowych problemów związanych z badaniami pojazdów oraz 
nabycie przez uczestników kursu umiejętności teoretycznych i praktycznych 
niezbędnych do formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji podczas egzaminu 
państwowego. 

3. Od Wykonawcy wymaga się: 
• przeprowadzenia 116 godzinnego szkolenia wg programu zgodnego z 

obowiązującymi przepisami prawa a uczestnicy muszą uzyskać pełną wiedzy w 
zakresie diagnostyki samochodowej pojazdów, właściwej interpretacji 
przepisów oraz umiejętności właściwego postępowania przy rozwiązywaniu 
nietypowych problemów związanych z badaniami pojazdów. 

• ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 



 
 

• zapewnienia materiałów szkoleniowych w tym kompletu przepisów prawnych dot. 
badań technicznych pojazdów oraz kompletu konspektów, ułatwiających przyswajanie 
wymaganej wiedzy w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów 

• przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego 
• wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do 

egzaminu państwowego 
• dostarczenie po przeprowadzonym kursie faktury wraz z załącznikami (program 

kursu, listy obecności uczestników wraz z ich podpisami, potwierdzenie odbioru 
przez uczestników materiałów dydaktycznych, kserokopie orzeczeń lekarskich, 
kserokopie zaświadczeń umożliwiających  przystąpienie do egzaminu państwowego) 
– kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  

4. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 
związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

• przeprowadzenie dla każdego z uczestników  116  godzin szkolenia teoretycznego i 
praktycznego, 

• ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NNW) 

• materiały dydaktyczne 
• zaświadczenie umożliwiające przystąpienie do egzaminu państwowego 

 
IV. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące: 
a) dysponowania kadrą prowadzącą szkolenie, która posiada wiedzę i minimum 

trzyletnie doświadczenie w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi, 
 

V. Termin i miejsce realizacji szkolenia  
Rozpoczęcie szkolenia w III lub IV kwartale  2021r,  zakończenie szkolenia – do 30 
września 2022 r. 

5. Miejsce realizacji szkolenia – w Toruniu lub w odległości nie większej niż 60 km od Torunia 
w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 

W uzasadnionych przypadkach i po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego czas 
trwania zamówienia może ulec wydłużeniu.  

 
VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zawierać; 
- cenę usługi  brutto dla 3 uczestników, która uwzględnia wszystkie składowe 
przedmiotowego zamówienia publicznego wymienione w punkcie III niniejszego 
zapytania ofertowego, 
- datę sporządzenia oferty, 
- nazwę i adres Oferenta, 
- dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), 
- być czytelnie podpisana przez Oferenta.  

             2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
             3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  
 



 
 
VII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 9 września 2021 r. do godz.12.00, na załączonym do 
ogłoszenia formularzu ofertowym.  

2. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę należy dostarczyć  w wersji papierowej lub elektronicznej: 

a) osobiście lub drogą listową w zamkniętej kopercie na adres: Odbiorcy / 
Zamawiającego: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac Św. 
Katarzyny 8, 87-100 Toruń.  
Opis na kopercie „Postępowanie na przeprowadzenie kursu dla 
kandydatów na diagnostów samochodowych” 

                  Nie otwierać przed godziną 12.00. 
 lub 

b) pocztą elektroniczną na adres: przetargi@cku.torun.pl 

4. W przypadku ofert dostarczonych drogą listową, za datę dostarczenia uznaje się 
datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  

5. W przypadku ofert dostarczonych pocztą elektroniczną, za datę dostarczenia 
uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest żądać potwierdzenia otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

6. Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wersję 
papierową ofert wraz z załącznikami. 
 

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. 
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień 

dotyczących    treści złożonych ofert.  
10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9.09.2021 r. o godz. 12:10 w siedzibie 

zamawiającego: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pl. Św. 
Katarzyny 8. 

11. Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą 
elektroniczną. 

 
VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:   

 
Kryteria oceny ofert:  

 a) cena – 90%   

b) wpis do BUR (Bazy Usług Rozwojowych) – 10%  
 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. Za korzystniejsza 
ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę 
punktów przyznanych za kryterium a) i b). 
Każda oferta może uzyskać za dane kryterium określoną liczbę punktów przy zastosowaniu 
wzorów lub przelicznika: 
                         najniższa oferowana cena spośród 
                                                     złożonych ofert 
a)  cena oferty = ----------------------------------------------------  x  100 x znaczenie kryterium tj. 



 
 

90 % 
                                                 cena oferty badanej 
 

b) wpis do BUR – 10 punktów 

IX. Sposób oceny ofert 
10.1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów 
wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu 
oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy. 
 
10.2 Za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów 
stanowiących sumę punktów przyznanych za kryterium a) i b)  
 

X. Informacje dodatkowe  
1. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. 
2. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Mariola Zięba, nr 
tel.: 607337005. 

4. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie  zapytania ofertowego zgodnie 
z regulaminem zakupów i zamówień obowiązującym w CKU w Toruniu.  
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