
Człowiek – najlepsza inwestycja

Rzekuń, dn. 16 listopada 2012 r.

OPS.271.21.2012

Z A P R O S Z E N I E  D O  S K Ł A D A N I A  O F E R T
( Z A P Y TA N I E  O F E R T O W E )

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert w trybie 
zapytania  ofertowego  dotyczącego  wynajmu  busa  osobowego  z  kierowcą z  rozliczeniem  kilometrowym: 
transport 12 osób w dniu 20.12.2012 r.; trasa:  Rzekuń ul. Kolonia 1B - Warszawa -  Rzekuń ul. Kolonia 1B 
"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”".

„Zapytanie  ofertowe”  na  realizację  zamówienia  poniżej  14 000  euro,  które  nie  jest  zapytaniem  o  cenę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. 
Nr  113,  poz.  759).  Postępowanie  prowadzone  będzie  w  związku  obowiązującymi  dokumentami:  ustawą 
o finansach  publicznych,  z  wyłączeniem częściowym zastosowania  ustawy Prawo zamówień  publicznych, 
w oparciu o art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy.

Zamówienie  stanowiące  przedmiot  niniejszego  postępowania  jest  współfinansowane  ze  środków  Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolonia 1B
07-411 Rzekuń
NIP 758-18-57-041
Tel.29 761 73 95 , Fax 29 643 24 22, e-mail ops@rzekun.net 

2. Przedmiot zamówienia:
Wynajem  busa  osobowego  z  kierowcą z  rozliczeniem  kilometrowym:  transport  12  osób  w  dniu 
20.12.2012 r.;  trasa: Rzekuń ul. Kolonia 1B - Warszawa -  Rzekuń ul. Kolonia 1B

3. Cena jest podstawowym kryterium oceny ofert.

4. Inne istotne warunki zamówienia:
Świadczona usługa polegać będzie na wynajmie busa wraz z kierowcą i  dowozie  zorganizowanej 
grupy z siedziby Zamawiającego na miejsce wskazane w zleceniu i ich odwiezieniu.
1) Zapewnienie środka transportu – zaleca się bus  nowoczesny  i  w pełni sprawny  do przewozu 

co najmniej 15 osób;
2) Zadaniem  po  stronie  oferenta  pozostaje  zapewnienie  dobrej  współpracy  pomiędzy  kierowcą 

a osobami sprawującymi opiekę na wyjeździe,
3) Oferent musi posiadać prawo jazdy właściwej kategorii, możliwości techniczne do przewozu osób,
4) Zapewnienie  bezpiecznych  i  higienicznych  (klimatyzacja,  ogrzewanie)  warunków  przejazdu 

pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego.

5. Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta  musi  być  podpisana  (czytelnie  lub  z  pieczątką  imienną)  przez  osoby  upoważnione. 

Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  naniesione  w  sposób  czytelny, 
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datowane  i  podpisane  przez  osobę  upoważnioną.  Wykonawca  przedstawi  ofertę  zgodnie 
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

2) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz 
podana jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT.  Cena musi być tylko jedna. 
Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego:  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu, 
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.
Ofertę złożyć należy do dnia 23 listopada 2012 r. godz. 10:00.
Oferty należy złożyć w w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: 

Oznaczenie sprawy: OPS.271.21.2012

Oferta na wynajem busa osobowego z kierowcą z rozliczeniem kilometrowym: 
transport 12 osób w dniu 20.12.2012 r. w ramach projektu systemowego 

"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”" 

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

NIE OTWIERAĆ przed 23.11.2012 r. godz. 10.30

7. O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  oferentów  telefonicznie  oraz 
za pośrednictwem strony internetowej 
http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej/europejski-fundusz-spoleczny.html 

8. Informacje  dodatkowe,  w  tym  dotyczące  finansowania  projektu/programu  ze  środków  Unii 
Europejskiej: 
• zamówienie  jest  finansowane  w  ramach  projektu  „Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób 

pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia: 
• tak,  w  przypadku  przedstawienia  przez  oferentów  warunków  przewyższających  możliwości 

finansowe Zamawiającego na realizację tego zadania.

10. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Laska, nr tel. 297617395 w. 106 oraz Pani Anna Damięcka, 
nr tel. 297617395

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

Danuta Orzołek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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