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Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WCRR 
 

 

 

Mając na uwadze zapisy art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) oraz 

w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej i obsługi 

egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz 

kandydatów na wykładowców i wykładowców zwracam się z prośbą o przedstawienie warunków, 

w tym finansowych, za wynajem obiektów i urządzeń zaplecza technicznego. 

Jednocześnie informuję, że egzaminy kwalifikacyjne będą organizowane w dniach wolnych 

od pracy lub w godzinach popołudniowych (po godz. 16.00) oraz we wcześniej uzgodnionych 

terminach. 

Do przeprowadzania egzaminów niezbędne jest zabezpieczenie:  
 

1) sali do przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu w formie testu pisemnego oraz 

pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych. 

Sala powinna spełniać następujące warunki: 

- mieć powierzchnię nie mniejszą niż 25 m
2 

i być przystosowana do przeprowadzenia 

egzaminu dla grupy liczącej nie mniej niż 20 osób, 

- być wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział 

w egzaminie, 

- być oświetlona, ogrzewana i przewietrzana, 

- być odizolowana od innych pomieszczeń, 

- być wyposażona w pomoce dydaktyczne obejmujące co najmniej: 

a. tablicę do pisania, 

b. makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze, 

c. tablice poglądowe, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące między 

innymi zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady udzielania 

pierwszej pomocy ofiarom wypadków itp., 

d. przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy dydaktycznych.  

2) pojazdów (lub zespołów pojazdów) o których mowa w art. 24 ustawy o kierujących 

pojazdami pozwalającymi wykonać przez kandydata na instruktora lub instruktora nauki 

jazdy dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych w ruchu drogowym lub na placu 

manewrowym określonych w tabeli nr 1 załącznik nr 2 (z uwzględnieniem treści, o których 

mowa odpowiednio w tabeli nr 2 załącznik nr 2) do rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania 

uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów 

stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji 

(Dz. U. 2013, poz. 93).  

Ze względu na fakt, iż zadania egzaminacyjne przeprowadzone w ruchu drogowym 

realizowane są na terenie miasta Kielce, pojazdy (kategorie uzależnione od osób 

przystępujących do egzaminu) niezbędne do przeprowadzenia losowo wybranego zadania 
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powinny znajdować się w pobliżu sali, w której przeprowadzana jest część teoretyczna oraz 

pokaz. Sala powinna znajdować się na terenie miasta Kielce. 

 

3) placu manewrowego spełniającego wymogi określone w § 3 ust. 1 pkt 3, lit. a – c 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 

2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012, poz. 1019) tj.: 

- mieć nawierzchnię asfaltową, betonową albo kostkową,  

- być wyłączony z ruchu pojazdów innych niż pojazdy szkoleniowe, 

- umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie losowo 

wybranego zadania zgodnego z treścią zawartą w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 

rozporządzenia w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, 

opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek 

wynagrodzenia członków komisji.  
 

Plac manewrowy powinien być przygotowany (niezależnie od warunków 

atmosferycznych) do przeprowadzenia zadania egzaminacyjnego zgodnie z tab. 1 w zał. 2 

ww. rozporządzenia. 
 

Sposób rozliczania należności za świadczone usługi: 
 

1) za wynajem sali egzaminacyjnej do obsługi części pierwszej egzaminu (przeprowadzanej 

w formie testu pisemnego) oraz części drugiej egzaminu (realizowanej w formie pokazu 

przeprowadzania zajęć teoretycznych) – stawka zryczałtowana za jeden dzień egzaminu w 

wysokości 40 zł (brutto).  

2) za wynajem pojazdów (zespołów pojazdów) w zakresie kat.: A, B, B+E, C, C+E, D, T oraz 

placu manewrowego do wykonania dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych 

w ruchu drogowym lub na placu manewrowym – stawka zryczałtowana liczona od jednej 

osoby egzaminowanej (w przypadku przystąpienia jednej osoby do egzaminu praktycznego 

dla więcej niż jednej kategorii opłata będzie dokonywana za każdą kategorię) – kwota 

brutto. 
 

Ww. stawki dotyczą osób, które faktycznie przystąpiły do egzaminu. 
 

Przewidywana liczba: egzaminów przeprowadzonych w ciągu roku – 5, osób 

przystępujących – 120. 

 

Kryterium wyboru oferty jest cena za wynajem pojazdu (zespołu pojazdów) oraz wynajem 

placu manewrowego wskazana w pkt 2 formularza ofertowego. 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 25 lutego 2014 r., na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, 

Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

 

 
 

W załączeniu: 

1. oświadczenie, 

2. formularz ofertowy. 

 

 

 


