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Kampinos, dnia 8 grudnia 2011 r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
„Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie
uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” w roku 2012 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr
POKL.09.01.02-14-071/10”

I. Zakres zamówienia:
Zakresem zamówienia jest usługa polegajaca na przewózie dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Kampinosie w ilości 45 osób + 2 opiekunów.
Trasa przejazdu: Kampinos szkoła - Basen "Orka" Sochaczew – Kampinos szkoła.
Wyjazdy na basen odbywać się będą w każdy piątek miesiąca w godzinach 12:15 –
15:00, z wyłączeniem okresów w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia
szkolne. Okresy wolne od nauki będą ustalane na bieżąco z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Przewoźnik powinnien podstawić pod szkołę w Kampinosie pojazd o godzinie 12:15.
Odjazd o godz.12:25. Powrót do szkoły w Kampinosie nie później niż 15:15
Pierwszy wyjazd 03.01.2011 r.
Czas trwania umowy do 29.06.2012 r.
UWAGA: Godziny odjazdów mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia nowego planu
zajęć na semestr letni 2012

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05085 Kampinos
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Paulina Tramecourt tel.: 0 601 216 501
Katarzyna Zielerowicz tel.: (22) 725 – 00 – 40 wew. 26

III. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 16.12.2011 r. do godz. 10:00
Dopuszcza się złożenie oferty:
- W formie pisemnej na adres:
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Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3,05 – 085 Kampinos
- Za pośrednictwem faksu (22) 725-04-44
- Za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@kampinos.pl
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin
złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do
sekretariatu.
IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a
także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonania zamówienia,
2. Transport na pływalnie miejską „Orka” w Sochaczewie powinien odbywać się
pojazdami w dobrym stanie technicznym, dopuszczonymi do ruchu drogowego,
zapewniające odpowiedni komfort.
3. Wykonawca zapewni miejsca siedzące w czasie przejazdu dla zgłoszonych do
przewozu dzieci i opiekunów.

V. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do
29.06.2012 r.

VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)

VII. Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie
Zamawiającego
oraz
zostanie
opublikowana
na
stronie
internetowej:
www.bip.kampinos.pl

IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub
telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
………………………………….
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby
upoważnionej
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