
LGD „KORONA SĄDECKA”                                                                               Chełmiec, 02.01.2017
Ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec

Zapytanie o cenę nr LGDKS/1/2017
Proszę  o  przedstawienie  oferty  cenowej  dotyczącej  wykonania  usługi  pn.  Transport  członków
Rady, Zarządu oraz pracowników biura do miejscowości Łodyna w dniu 25-26.01.2017
w celu przeprowadzenia dwudniowego szkolenia

1. Szczegółowy opis usługi  oraz wymagań względem Wykonawcy
 Dowóz członków Rady,  Zarządu  oraz  pracowników biura  do  miejscowości  Łodyna  w dniu

25.01.2017 (wyjazd godz.7.30)
 Powrót z miejscowości Łodyna do Chełmca w dniu 26.01.2017 (powrót godz. 14.00)
 Usługa obejmuje ubezpieczenie uczestników podczas transportu
 Liczba osób do przewozu – 35
2. Wymagania względem wykonawcy
 Zleceniodawca  powinien  posiadać  ubezpieczenia  OC  pojazdu,  którym  przewożeni  będą

uczestnicy szkolenia,
 Zleceniobiorca powinien posiadać sprawny technicznie pojazd z klimatyzacją oraz osobami

zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 Zleceniobiorca  powinien  posiadać  aktualne  sprawozdanie/protokół  z  kontroli

drogowej,
 Zleceniobiorca  zapewni  higieniczne  (czystość  autokaru)  i  bezpieczne  warunki

przejazdu,
 Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego wykonania zadania 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia
25.01.2017 (transport z Chełmca do Łodyny) oraz 26.01.2017 (powrót z Łodyny do Chełmca) –
łącznie 30 osób

Oferta cenowa powinna zawierać :
a) Nazwę wykonawcy
b) Adres
c) Dane kontaktowe
d) Cenę w kwocie brutto 
e) Datę sporządzenia oferty
f) W  celu  potwierdzenia,  że  Oferent  posiada  uprawnienia  do  wykonywania  określonej

działalności, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej

g) Imię i nazwisko osoby do kontaktu

h) Nie  spełnienie  któregokolwiek  z  warunków  określonego  powyżej  powoduję,  że  oferta
Wykonawcy nie będzie rozpatrywana

Kryterium oceny oferty:
a) Cena – 100%

Ofertę cenową należy przesyłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie tj. ul. Papieska 2,
33-395 Chełmiec do dnia 03.01.2017 – 11.01.2017



Po  wyborze  oferty  cenowej  Zamawiający  ogłosi  wynik  na  stronie  www.lgdkoronasadecka.pl oraz
skontaktuje się telefonicznie z oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową
Niniejsze zapytanie cenowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje
żadnych zobowiązań wobec stron. 
Dodatkowych  informacji  udziela  Pani  Magdalena  Dąbrowska   tel.  18 414  56  55  ,  e-mail
stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl

http://www.lgdkoronasadecka.pl/
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