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ZAPYTANIE OFERTOWE  NA REALIZACJĘ KURSU NA PRAWO 

JAZDY CIĄGNIKIEM ROLNICZYM (KAT T) I SAMOCHODEM 

OSOBOWYM (KAT B) DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 

GASTRONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy 

,,Prawo zamówień publicznych”. 

 

2. ZLECENIODAWCA 

 

Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Worcella 1 42-202 

Częstochowa 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

 

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy; 

 

−   kat. T ciągnikiem rolniczym dla 8 uczniów (po 20 godz. na jednego ucznia zgodnie ze 

szkolnym programem nauczania nr 314203/T-5/ZSG/2020 w Technikum nr 8 dla uczniów 

w zawodzie technik hodowca koni (klasa 2TB), 

−   kat. B samochodem osobowym dla 13 uczniów (po 30 godz. na jednego ucznia zgodnie ze 

szkolnym programem nauczania nr 324002/T-4/ZSG/2019 w Technikum nr 8 dla uczniów 

w zawodzie technik hodowca koni (klasa 3GTW) 

Oferta powinna zawierać: 

1. kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w 

zakresie kategorii T i kategorii B prawa jazdy, 

2. informację o kadrze szkoleniowej i wyposażeniu ośrodka w zakresie kategorii T i 

kategorii B prawa jazdy, 

3. proponowaną kwotę należności za realizację 20 godzin nauki jazdy ciągnikiem 

rolniczym dla jednego szkolonego, 

4. proponowaną kwotę należności za realizację 30 godzin nauki jazdy samochodem 

osobowym dla jednego szkolonego, 

5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Program kursu musi gwarantować nabycie potwierdzonej wiedzy i umiejętności, które 

warunkują możliwość egzaminowania. Kurs obejmuje przygotowanie teoretyczne i 

praktyczne wymagane do egzaminu państwowego 
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4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Rozpoczęcie kursu od 14.03.2022 r.  

Zakończenie do 21.06.2022 r. 

 

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 10.03.2022 r. w  sekretariacie   Zespołu Szkół 

Gastronomicznych w godz. 7:30 - 15:30 lub formie elektronicznej na adres: 

zsg@edukacja.czestochowa.pl 

 

6. KRYTERIA OCENY OFERTY 

 

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. 

Oferta powinna określać cenę za całość zamówienia. Cena podana w ofercie winna 

obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 

warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej.  

Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 

 

8. OSOBA DO KONTAKTU 

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania jest Wicedyrektor 

Szkoły Krzysztof Pijet, tel. 34 361 17 15. 

 

 

        
 

 

 

       

 

mailto:zsg@edukacja.czestochowa.pl

