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Zapytanie ofertowe nr 24/ZO/2014 
 

Dotyczące wykonania usługi transportu uczestników na potrzeby realizacji imprezy 

promocyjnej - Festynu sportowo-rekreacyjnego „Powitanie lata z LGD” w ramach realizacji 

osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 431 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

 

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk 

 

II.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” poszukuje oferenta na wykonanie usługi 

transportu 115 uczestników imprezy promocyjnej - Festynu sportowo-rekreacyjnego 

„Powitanie lata z LGD”  

Usługa obejmuje: 

a) transport grupy 47 osób na trasie:  

Dąbie – Grzegorzew – Kiełczew - Brdów i podróż powrotna, dojazd do Brdowa na 

godz. 13.30, planowany powrót ok. godz. 19.00; 

b) transport grupy 68 osób na trasie:  

Brzeźno – Kramsk – Sompolno – Zaryń - Brdów i podróż powrotna, dojazd do 

Brdowa  na godz. 13.30, planowany powrót ok. godz. 19.00. 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) zapewnienia transportu pojazdami spełniającymi wymogi przewożenia osób; 

b) zapewnienia ubezpieczenia pojazdów, którymi będzie przewozić uczestników; 
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c)  zapewnienia uczestnikom przewidzianych prawem warunków bezpieczeństwa, 

higieny, wygody oraz należytej obsługi; 

d) w przypadku awarii pojazdów przewożących uczestników lub innej nieprzewidzianej 

sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek 

bezzwłocznie zapewnić transport zastępczy o takim samym standardzie; 

e) Wykonawca jest zobowiązany do dbałości o zewnętrzną i wewnętrzną czystość  

środków transportu oraz zapewni pełną sprawność techniczną środków transportu 

przeznaczonych do przewożenia uczestników. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przewozu drogowego 

osób; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy przewozu uczestników,  

o czym odpowiednio wcześniej poinformuje Wykonawcę. 

Forma płatności: przelew na podstawie FV - 21 dni  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 22 czerwca 2014 r. 

 

IV. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie kryterium oceny. Po wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się telefonicznie lub elektronicznie  

z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
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V. KRYTERIA 

 

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami: 

a) Cena – 100% 

 

W ofercie proszę podać: 

1. Cenę całkowitą brutto 

 

VI. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być: 

- przesłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl 

lub dostarczona do Biura Stowarzyszenia  „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6,  

62-511 Kramsk (decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia) 

- nieprzekraczalny termin nadsyłania oferty upływa w dniu 27.05.2014 r.  o godz. 15.00 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

 

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z: 

Marcinem Kaliszakiem  pod numerem telefonu (63)  245 18 58, 664 031 617 email: 

fundusze@wielkopolskawschodnia.pl  

 

         

 

 
 
 
 


