
Stowarzyszenie tel./fax (48) 6762029 e-mail:  stowarzyszeniedir@tlen.pl
„Dziedzictwo i Rozwój” KRS 0000254626 zbigniewbuczma@wp.pl
ul. Wojska Polskiego 80A REGON 140547112 www.dir.zwolen.com
26 – 700 Zwoleń NIP 811-172-92-86

Zwoleń, dnia 17 marca 2014 r.

Zapytanie ofertowe

Biorąc pod uwagę zmiany cen występujemy ponownie z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi
przewozu osób na trasie – Przyłęk – Zwoleń - Warszawa, Warszawa – Zwoleń - Przyłęk dnia
05.04.2014 r. w ramach projektu współpracy o akronimie „PM-MT” realizowanego przez Lokalną Grupę
Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” Południowe Mazowsza – Marką Turystyczną

I. Zamawiający

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

Ul. Wojska Polskiego 80A

26-700 Zwoleń

II. Tytuł projektu

„Południowe Mazowsza – Marką Turystyczną – akronim PM-MT”

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu osób na trasie – Przyłęk – Zwoleń - Warszawa,
Warszawa – Zwoleń - Przyłęk dnia 05.04.2014 r. na targi Regionalna w Warszawie ul Marsa 56c w ramach
projektu współpracy o akronimie „PM-MT” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie
„Dziedzictwo i Rozwój”. Usługa transportowa obejmować będzie przewóz w obydwie strony: uczestników
targów z Przyłęka do Warszawy ul Marsa 56 c w dniu 05.04.2014..

Miejsca zbiórki: – dokładnie miejsce oraz czas zostanie określone przez Zamawiającego, po dokonaniu
przez Zamawiającego wyboru oferty.

Rozpoczęcie targów w Warszawie – o godzinie.08:00. Zakończenie wizyty przewidziano najpóźniej na
godz. 18:00
Maksymalna liczba przewożonych jednorazowo osób – 15 osób w obydwie strony, w związku, z czym
wykonawca zamówienia musi posiadać możliwość zapewnienia przewozu równocześnie 15 pasażerów
jednym autokarem, standardowo wyposażonym o ilości miejsc odpowiadającej ilości przewożonych
osób.

Termin realizacji zamówienia
Usługa będzie realizowany w dniu 05.04.2014 r. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zmianę
terminu realizacji zadania o czym zamawiający powiadomi wykonawcę minimum 14 dni przed
planowaną datą wykonania zadania.
Wymagania odnośnie pojazdu: bus przygotowany do transportu 15osób (bez kierowcy), musi posiadać
niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, być czysty.

Przedmiotowy projekt jest inicjatywą  LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. mazowieckie



Projekt ma za zadanie promowanie obszaru Południowego Mazowsza, poprzez pobudzenie aktywności
innowacyjnej opartej na wykorzystywaniu zasobów lokalnych, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.

Wynagrodzenie będzie płatne, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku.

IV. OCZEKIWANIA  OD  OFERENTÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem
niniejszego zapytania  (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS)
- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania (aktualną licencję na przewóz
drogowy osób na terenie kraju oraz uprawnionych kierowców)
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważne co
najmniej w dniu składania ofert oraz w dniu realizacji zamówienia.
-posiadają ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności, ważne co najmniej w dniu składania
ofert oraz w dniu realizacji zamówienia.

V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w cenie uwzględnić należy wszystkie usługi niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres
realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki
podatku od towarów i usług.

VI KRYTERIA WYBORU OFERTY:
ocena formalna oferty – spełnianie warunków
cena – 100%.Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy
realizacji zamówienia

VIII. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Koszty związane z

przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie

oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby sporządzających ofertę.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty cenowe należy przesyłać w terminie do 27 marca 2014r. mailem na adres
stowarzyszeniedir@tlen.pl lub dostarczyć osobiście na adres Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
ul. Wojska Polskiego 80 A, 26 - 700 Zwoleń bądź  przesłać pocztą na ww. adres
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” do złożenia

zamówienia na wykonanie wymienionej w zapytaniu usługi.



Załącznik nr. 1

…………………, dnia ………………

Stowarzyszenie
„Dziedzictwo i Rozwój”
Ul. Wojska Polskiego 80A
26-700 Zwoleń

Oferta

Oferuje usługę przewozu osób na trasie – Przyłęk – Zwoleń - Warszawa, Warszawa – Zwoleń -
Przyłęk dnia 05.04.2014 r.  w ramach projektu współpracy „PM-MT” realizowanego przez Lokalną
Grupę Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” :

Całkowity koszt  brutto zadania wynosi: ……. …………………zł

Całkowity koszt  brutto zadania zawiera wszelkie koszty związane z usługą (słownie)

………………………………………………………………………………………..…..

..………………………………………………….
( Imię nazwisko, nazwa)

..........................................................................
(Adres tel.)

.....................................................................
(Data, podpis składającego ofertę


