
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń
tel. (29) 761 73 95
NIP: 758-18-57-041
(pieczęć zamawiającego)

                                                    Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.  

1163 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi transportowej:

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń

2. Przedmiot zamówienia:

Wynajem autokaru z kierowcą z rozliczeniem kilometrowym : 

transport  44  osób  w  dniach  02.07  –  06.07.2012  r.  w  związku  z  wycieczką  organizowaną  dla  dzieci  

niepełnosprawnych i ich rodziców z Rzekunia do Soliny .

Trasa:  Rzekuń  ul.  Kolonia  1B  –  Solina  –  Węgry:  Szarospatak-Miszkolc-Tokaj  –  Solina  – 

Krasiczyn,Przemyśl,Łańcut – Solina - Rzekuń ul. Kolonia 1B.

3. Termin realizacji zamówienia: 02 lipca 2012r. do 06 lipca 2012 r..

4. Cena za 1 kilometr jest podstawowym kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia: 

a)  Zapewnienie środka transportu – zaleca się autokar nowoczesny i w pełni sprawny do przewozu co najmniej 44 osób;

b)  Zadaniem po stronie oferenta pozostaje zapewnienie dobrej współpracy pomiędzy kierowcą a
     osobami sprawującymi opiekę na wyjeździe,
c)  Oferent musi posiadać prawo jazdy właściwej kategorii, możliwości techniczne do przewozu
     osób,
d)  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych (klimatyzacja, ogrzewanie, nagłośnienie) warunków przejazdu pojazdem 
     sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego.
e)  Oferent zobowiązuje się do wykonania usługi przez własną firmę – tj. bez możliwości odstąpienia innemu       

     przewoźnikowi.

6. Sposób przygotowania oferty:

      1)  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA CENOWA”.

2) Ofertę  sporządzić  należy  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej,  na  maszynie,  komputerze,  nieścieralnym 

atramentem lub długopisem.

3) Oferta  winna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną.  W  przypadku  składana  oferty  w  siedzibie 

zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis  „Zapytanie ofertowe na wynajem autokaru w 

związku z wycieczką organizowaną dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.

4) Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 2,  pocztą,  pocztą elektroniczną na adres:

mciunowicz@rzekun.net,  ops@rzekun.net  lub  faksem pod nr (29) 643 24 22.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 10 maja 2012 r. godz. 14:00.

8. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia:

     • tak, w przypadku przedstawienia przez oferentów warunków przewyższających możliwości
       finansowe Zamawiającego na realizację tego zadania.

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Laska pod nr tel. 297617395 w. 106

26.04.2012 r.  Maria Ciunowicz
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)



pieczęć oferenta                                                                                                                   Dnia....................................

                                                                                      Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
                                                                                      ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń
                                                                                      NIP: 758-18-57-041

O F E R T A    C E N O W A

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego 

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr  

164, poz 1163 ze zm.), a dotyczącego:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

(wpisać przedmiot zamówienia)

składamy ofertę następującej treści:

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..............................................................................................................................

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

..............................................................................................................................

REGON.......................................................

NIP ….........................................................

Nr telefonu/ faxu.........................................

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto za 1 kilometr ................................. zł.

Obowiązujący podatek VAT ........ % .................... zł.

Cena brutto za 1 kilometr.............................. zł.

Słownie: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................

3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

4. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem VAT.

                                                                     ...........................................................

                                                                                                                    podpis osoby upoważnionej


