
Sieradz, dnia  19 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Zawód kierowcy szansą na zmianę

kwalifikacji mieszkańców województwa łódzkiego ”

współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Ośrodek  Szkolenia  Kierowców  Janusz  Materek  zwraca  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty

cenowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Ofertę można przekazać do 29 grudnia 2016 w jeden z poniższych sposobów:

 dostarczyć osobiście na adres:  Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek  ul. 

POW 46, 98-200 Sieradz

 przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek

ul. POW 46, 98-200 Sieradz

 przesłać e-mailem na adres: oskmaterek@tlen.pl

 przesłać faxem na nr : 43/ 8227355

    Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

                                                  

Otrzymałem/am, 

………………………………….
Data, podpis

mailto:oskmaterek@tlen.pl


OFERTA CENOWA

Pełna nazwa oferenta, adres: 

………………………………………..……

………………………………………..……

………………………………………..……

………………………………………..……

Rodzaj zakupu Cena netto [zł]* Cena brutto [zł]*
1
.

Płyty z materiałami dydaktycznymi i testami dla 
kursantów na kat. C  (płyta CD) - 80 sztuk (48szt 
w 2017r. i 32szt. w 2018r.)
Minimalna zawartość płyt:
 Pełen zakres wiedzy dla kandydatów na 

kierowców kategorii C zgodnie z programem 
szkolenia określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w 
sprawie szkolenia osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania pojazdami, 
instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 280 z późn. zm.);

 Treści merytoryczne podzielone na jednostki 
lekcyjne ułatwiające prowadzenie zajęć; 

 Rzeczywiste pytania egzaminacyjne 
występujące po jednostkach lekcyjnych 
prezentowane w formie analogicznej do 
egzaminu państwowego;

2
.

Podręczniki dla kursantów na kat. C+E 30 sztuk (w
2017r.) – Minimalna zawartość:
 Pełen zakres wiedzy dla kandydatów na 

kierowców kategorii C zgodnie z programem 
szkolenia określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w 
sprawie szkolenia osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania pojazdami, 
instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 280 z późn. zm.);

 Treści merytoryczne podzielone na jednostki 
lekcyjne ułatwiające prowadzenie zajęć; 

 Rzeczywiste pytania egzaminacyjne 



występujące po jednostkach lekcyjnych 
prezentowane w formie analogicznej do 
egzaminu państwowego;

 Dostępne poprzez dedykowaną, bezpłatną 
aplikację dodatkowe treści multimedialne 
(filmy, animacje) wspierające naukę.

3
.

Podręczniki dla kursantów do kwalifikacji 
wstępnej przyspieszonej kat. „C” -  110 sztuk 
(62szt. w 2017r. i 48 szt. w 2018r.)
Minimalna zawartość:
 Pełen zakres wiedzy w ramach zagadnień 

objętych kwalifikacją wstępną na kategorię dla 
prawa jazy kategorii C, C1, C + E, C1+E;

 Układ treści odpowiadający zakresowi 
tematycznemu bloków programowych 
kwalifikacji wstępnej określonemu w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1
kwietnia 2010 r. (z późn. zm.)  w sprawie 
szkolenia kierowców wykonujących przewóz 
drogowy.

 Zbiór pytań przygotowujących do 
państwowego egzaminu z Kwalifikacji 
Wstępnej prawa jazy kategorii C, C1, C + E, 
C1+E.

4
.

Podręczniki dla kursantów do kursu ADR – 
110 sztuk (62szt. w 2017r. i 48 szt. w 2018r.)
Minimalna zawartość:
 informacje uwzględniające najnowszą wersję 

umowy ADR

 wszystkie zakresy tematyczne bloków 
programowych kursów na przewóz towarów 
niebezpiecznych odpowiadające wymaganiom 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej na kursach dla 
kierowców przewożących towary 
niebezpieczne.

 materiał na szkolenie podstawowe, oraz 
szkolenia specjalistyczne: przewóz w 
cysternach, materiały wybuchowe i materiały 
promieniotwórcze.

 tabelę zawierającą kompletny wykaz towarów 
niebezpiecznych,

 alfabetycznie i numerycznie poukładany wykaz
towarów niebezpiecznych,

 pytania kontrolne zamieszczone po każdym z 
działów,



 określoną, aktualną podstawę prawną przy 
każdym z rozdziałów.

SUMA

* Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia.

Sieradz, dn. …………………..                 …….………………………………
       (podpis upoważnionej osoby)


