
                                           

                Zwoleń 21.11.2014r. 

Zapytanie Ofertowe  
„Na usługę przewozu 15 osób - uczestników TARGÓW AGROTRAVEL 2015” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

ul. Wojska Polskiego 80A 

26 – 700 Zwoleń 

tel./fax 48 676 20 29 

stowarzyszeniedir@tlen.pl 

NIP 811-172-92-86 

REGON 140547112 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie 15 osób - uczestników 

TARGÓW AGROTRAVEL na trasie Przyłęk- Kielce, Kielce- Przyłęk w terminie 

pomiędzy 10 a 12 kwietnia 2015 r. w godzinach ustalonych przez Zamawiającego. 

 

Proponowana cena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do całkowitego  

i efektywnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także opłaty postojowe 

oraz parkingowe. 

 

III. Termin i sposób składania ofert: 

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym , 

podając całkowitą cenę usługi brutto, oraz dołączyć do oferty podpisane oświadczenie  

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. 

Oferty proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej 

stowarzyszeniedir@tlen.pl lub ul. Wojska Polskiego 80A, 

26-700 Zwoleń. 

Termin składania ofert upływa z dniem: 05-12-2014. 

 

IV. Kryterium oceny: 

100% = cena. 

 

V. Dodatkowe informacje: 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia 

„Dziedzictwo i Rozwój” do złożenia zamówienia. 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają pracownicy biura 

Stowarzyszenia 

„Dziedzictwo i Rozwój”, telefon: 48 676 20 29, e-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl 



                                           

 

 

……………………………………………………….. 

Miejscowość i data 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

ul. Wojska Polskiego 80A 

26 – 700 Zwoleń 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

do Zapytania Ofertowego 

„Na usługę przewozu 15 osób - uczestników TARGÓW AGROTRAVEL 2015” 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego „Na usługę przewozu 15 osób - uczestników TARGÓW 

AGROTRAVEL 2015”, za realizację Przedmiotu Zamówienia proponuję: 

 

Cenę całkowitą (brutto): 

…………………………………………………………………………………………. złotych. 

.………………………………………………………………………………… złotych słownie. 

 
Cenę całkowitą (netto): 

…………………………………………………………………………………………. złotych. 

.………………………………………………………………………………… złotych słownie. 

 

W tym vat: 

…………………………………………………………………………………………. złotych. 

.………………………………………………………………………………… złotych słownie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. 

Wojska Polskiego 80A, 26 – 700 Zwoleń, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 

U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 

– 2013. 

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 

 

 

                                           



 

 

 

……………………………………………………….. 

Miejscowość i data 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, iż posiadam wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego 

transportu drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), a ponadto 

posiadam aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka 

wynikającego z prowadzonej działalności. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. 

Wojska Polskiego 80A, 26 – 700 Zwoleń, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 

U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 

– 2013. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 


