Gmina Podedwórze
Podedwórze44, 21-222 Podedwórze
Tel. 833795011 fax. 833795008
ug@podedworze.pl
NIP 539-149-09-03

Podedwórze, dn. 12.06.2015 r.

dot.: wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe
Gmina Podedwórze (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wynajmu busa osobowego
z kierowcą w celu realizacji działania Programu „Uczenie się przez całe życie”, Grundtvig, Projektu
Partnerskiego Grundtvig, Projektu Rural Heritage Promoter współfinansowanego ze środków Komisji
Europejskiej.
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze
Tel. 833795011 Fax. 833795008
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem busa osobowego z kierowcą, usługa będzie polegała
na dowozie grupy 6 uczestników wyjazdu na dwudniowe seminarium międzynarodowe do
Povazska Bystrica w Słowacji, odwiezieniu grupy do siedziby Zamawiającego oraz przewozie
lokalnym podczas pobytu w miejscu wskazanym.
2. Zaleca się bus nowoczesny i w pełni sprawny do przewozu grupy osób
3. Oferent musi posiadać licencję na przewóz osób w ruchu międzynarodowym
4. Zadaniem oferenta jest zapewnienie dobrej współpracy pomiędzy kierowcą a osobami
biorącymi udział w wyjeździe
5. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych (klimatyzacja, ogrzewanie) warunków przejazdu
pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego
6. Zamawiający nie zapewnia noclegu i wyżywienia dla kierowcy.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zlecenia – od 28 czerwca 2015 r. do 01 lipca 2015 r.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna
a) Być opatrzona pieczątką firmową lub danymi wykonawcy;
b) Posiadać datę sporządzenia;
c) Zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr fax, e-mail, NIP, PESEL, KRS;
d) Podpisana czytelnie przez Wykonawcę;

e) Posiadać termin ważności.
f) Posiadać wartość oferty (netto oraz brutto)
IV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być złożona na adres
Gmina Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze
z dopiskiem Oferta Wynajem busa osobowego z kierowcą
tj. przesłana na faks nr 83 379 50 08 lub pocztą elektroniczną na adres ug@podedworze.pl,
dostarczona osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
2. Termin składania ofert do dnia 23.06.2015r. do godz. 10.00

V. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona ocen ważnych ofert na podstawie następującego kryterium – najniższa
cena brutto
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie bądź na
podany adres poczty elektronicznej.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego, gdy
najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział
za sfinansowanie zadania.
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Katarzyna Wasilewska – Gierej
Telefon: 83 379 50 34
E-mail: cpe@podedworze.pl
Wójt Gminy Podedwórze
Krzysztof Chilczuk

………………………………….

…….…………,dn. ……………

(Nazwa oferenta)

………………………………….
(Adres)

………………………………….
(E-mail, telefon)

………………………………….
(KRS, PESEL, NIP)

Gmina Podedwórze
Podedwórze 44
21-222 Podedwórze
W odpowiedzi na zaproszenie Gminy Podedwórze do składania ofert na:
wynajem busa osobowego z kierowcą w celu realizacji działania Programu „Uczenie się
przez całe życie”, Grundtvig, Projektu Partnerskiego Grundtvig, Projektu Rural Heritage
Promoter współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oferuję wykonanie usługi
zgodnie z zapytaniem ofertowym
1. Termin realizacji zamówienia od 28 czerwca 2015 r. do 01 lipca 2015 r.:
Cena brutto ………………….PLN/km
Słownie złotych:
……………………………………………………………………………………………………
Cena netto ……………………PLN/km
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ……….%.
Termin ważności oferty …………………….. .

…………………………………….
(podpis oferenta)

