
 

Kalisz, 24.08.2017r. 

 

„Młodzi szansą na rozwój regionu!” POWR.01.02.02-10-0088/15 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/POŁA/2017 

I.  Zamawiający 
Europejska Grupa Doradcza Spółka z o.o. 
Siedziba firmy: ul. Mickiewicza 29, 40-923 Katowice 
Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz 
Telefon: 62 767 89 09, faks: 62 767 15 59 
www.eurogrupa.pl,  
 

Rozeznanie rynku  prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie  kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.09.2016r. 

II. Przedmiot zapytania 

1. Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi do przeprowadzenia Kursu prawa jazdy kat. B 

dla maksymalnie 20 osób, na terenie województwa łódzkiego w powiatach: wieluńskim, 

wieruszowskim, sieradzkim, pajęczańskim, w okresie  wrzesień 2017 – luty 2018r.. 

2. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. B. Projekt przewiduje  

2 grupy średnio 10-osobowe na szkolenie „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”, 

którego jednym z modułów jest kurs prawa jazdy kat. B. Wsparcie będzie prowadzone  

w wymiarze: zajęcia teoretyczne: 2 grupy*30 godzin lekcyjnych – wykłady (forma grupowa) 

oraz zajęcia praktyczne: 20 uczestników*30 godzin zegarowych (forma indywidualna, zajęcia 

ustalane przez Wykonawcę z uczestnikiem). Kurs odbywać się będzie w dni powszednie, 

maksymalnie do godziny 16.00 (wyjątki za zgodą uczestnika w trakcie zajęć praktycznych).  

Odbiorcami wsparcia będzie 20 osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, należących do 

kategorii NEET.  
 

III. Warunki składania ofert 
 

Uprawnionymi do wykonywania czynności są Ośrodki Szkolenia Kierowców posiadające min. 2-letni 

doświadczenie w przeprowadzeniu Kursów prawa jazdy kat. B. Wykonawca powinien posiadać wpis 

do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. W przypadku braku wpisu zobowiązuje się przed pierwszymi 

zajęciami do dokonania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.  
 

IV. Zadania Wykonawcy 

1. W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi Kurs prawa jazdy kat. B dla maksymalnie 20 

uczestników projektu w wymiarze godzinowym:  

- część teoretyczna: 30 godzin lekcyjnych/grupę. 

- część praktyczna: 30 godzin zegarowych/uczestnika. 

Wsparcie realizowane będzie w dni powszednie.  

2. Zamawiający nie zapewnia sali szkoleniowej, placu manewrowego, dojazdów, ani noclegów.  

3. Szczegółowy sposób realizacji zostanie uregulowany w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

V. Termin realizacji zamówienia 

Kurs prawa jazdy kat. B będzie realizowany w terminie wrzesień 2017r. - luty 2018r., zgodnie  

z harmonogramem uzgodnionym z Wykonawcą.  

http://www.eurogrupa.pl/


 

 

Dane kontaktowe 
Prosimy o przesłanie/złożenie oferty cenowej na załączonym Formularzu oferty na adres: 
Europejska Grupa Doradcza Spółka z o.o., ul. Sarbinowska 1a, 62-800 Kalisz          
osobiście, za pośrednictwem poczty polskiej lub e-mailem na adres: lodzkie@eurogrupa.pl lub 
Radzimska@eurogrupa.pl do dnia 31.08.2017 r. do godziny 16.00. Cena powinna być 
podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

 

mailto:Radzimska@eurogrupa.pl

