
Rzekuń, dn. 07 czerwca 2013 r.

OPS.252.2.1.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej
ustawy. 

                                                    
W  związku  z  art.  4  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
(Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  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 01.07–
05.07.2013 r. w związku z wycieczką organizowaną dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców z
Rzekunia do Karpacza.
Trasa:  Rzekuń  ul.  Kolonia  1B  -  Karpacz  -  Wrocław  -  Praga  (Czechy) -  Karpacz  -  Kowary  -
Piechowice - Karpacz - Rzekuń ul. Kolonia 1B.

3. Termin realizacji zamówienia: od 01 lipca 2013 r. do 05 lipca 2013 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  50 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:
a) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy”.
b) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem.
c) 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.

7. Miejsce i termin złożenia oferty
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć
w terminie do dnia  14 czerwca 2013 r. do godz. 1000  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rzekuniu, 07-411 Rzekuń, ul. Kolonia 1B, pokój nr 4 (sekretariat) osobiście, pocztą lub e-mailem na
adres: ops@rzekun.net
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

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 Maria Ciunowicz pod nr tel. (29)7617395 

07.06.2013 r.  Maria Ciunowicz
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Danuta Orzołek

mailto:ops@rzekun.net

