Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Rawa Mazowiecka dnia 11.01.2018 r

Zapytanie ofertowe
Na usługę transportu uczestników projektu „Centrum Usług Społecznych dla
powiatu rawskiego, zadanie 5 : DOM DZIENNEGO POBYTU – Fundacja " OBUDŹMY
NADZIEJĘ
Fundacja " OBUDŹMY NADZIEJĘ"na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) - zwanej ustawa pzp, realizując
zasadę rozeznania rynku na zamówienia o wartości poniżej 50 tyś. PLN w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
zaprasza do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia :
kod CPV : 60000000-8
Pełna nazwa: Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
usługa dotyczy przewozu samochodem osobowym co najmniej 2 uczestników projektu jednocześnie, z
miejsca zamieszkania na terenie powiatu rawskiego do siedziby Fundacji " DOM DZIENNEGO POBYTU "ul
Solidarności 2A, oraz z powrotem do miejsca zamieszkania . Usługa wykonywana będzie głównie w
godzinach pomiędzy 8,00 a 16,00 , głównie w powszednie dni tygodnia. Wymagane posiadanie uprawnień
do przewozu osób .

Kryteria oceny ofert : Cena brutto 1 przejechanego km – 100 %
Termin realizacji zamówienia do 30 .09. 2020 roku .
Prosimy o składanie ofert cenowych do dnia 20.01.2018 do godz. 14 ⁰⁰
w siedzibie Fundacji " OBUDŹMY NADZIEJĘ" ul. Solidarności 2A w Rawie
Mazowieckiej lub drogą mailową na adres : obudzmynadzieje@vp.pl
W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego prosimy kontaktować się z:
Małgorzata Walendziak tel. 46 814 64 34

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
……………………………………………………….
………………………………………………………..

Tel: …………………………………………………e-mail: …………………………………………..
Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oświadczam, że oferuję następujący przedmiot zamówienia:
przewóz samochodem osobowym co najmniej 1 uczestnika projektu jednocześnie, z miejsca zamieszkania
na terenie powitu rawskiego do siedziby Fundacji " DOM DZIENNEGO POBYTU"
UL. Solidarności 2a , oraz z powrotem do miejsca zamieszkania .
Oferuję realizację zamówienia, za cenę brutto 1 przejechanego

km

………… zł

(słownie…………………………………………………)

Oświadczam iż posiadam uprawnienia do przewozu osób .
…………………………………………….
Podpis dostawcy

