Lubicz, 27.12. 2017 r.

Urząd Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
tel. 56/ 621-21-00
fax. 56/ 678-21-22
mail: kultura@lubicz.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi w zakresie nieregularnego
transportu osób w roku 2018.
Zamawiający:
Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
tel. 56/ 621-21-39,
fax. 56/ 678-21-22
mail: kultura@lubicz.pl
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości dokonywanych zakupów:
W związku z planowanym przez Gminę Lubicz przewozem Chórów Seniora na przeglądy
twórczości, przewozem sportowców lub innych podmiotów na imprezy kulturalne
i sportowe oraz organizację wyjazdów rekreacyjno-krajoznawczych do Ciechocinka dla
mieszkańców gminy Lubicz w roku 2018, proszę o przedstawienie oferty na realizację
powyższych przewozów z wyszczególnieniem:
1. Ceny 1 km (netto, brutto) przewozu autokaru 20, 28 i 50 osobowego.
2. Ceny godziny postoju (netto, brutto) oraz sposobu liczenia czasu postoju.
3. Ceny zryczałtowane przejazdu:
 autokar 20 osobowy od 20 km - 50 km
 autokar 20 osobowy od 51 km - 100 km
 autokar 20 osobowy od 101 km – 200 km
 autokar 28 osobowy od 20 km - 50 km
 autokar 28 osobowy od 51 km - 100 km
 autokar 28 osobowy od 101 km – 200 km
 autokar 50 osobowy od 20 km - 50 km
 autokar 50 osobowy od 51 km - 100 km
 autokar 50 osobowy od 101 km – 200 km
Przejazdy autokaru powyżej 200 km ustalane indywidualnie.

4. Oferent zobowiązuje się do wykonania usługi przez własną firmę – w przypadku
braku możliwości wykonania przewozu oferent zobowiązany jest do zapewnienia
autokaru zastępczego.
5. Formy przyjmowania zamówień (telefon, fax., mail.) oraz wymaganego czasu złożenia
zamówienia przed jego realizacją.
Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania
Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru
któregokolwiek ze złożonych ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za
jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający zastrzega sobie prawdo zmiany terminu i godziny realizacji w/w usługi.
- Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium cenowym złożonej
oferty.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, formie pisemnej lub elektronicznej należy przekazać
elektronicznie, pocztą lub osobiście Zamawiającemu do dnia 3 stycznia 2018 roku do godz.
15:00.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Nazwę adres wykonawcy.
2. NIP.
3. REGON.
4. Nr rachunku bankowego.
5. Cenę netto i brutto.
6. Wyrażam zgodę na formy płatności określone w zapytaniu cenowym.
Warunki płatności:
- przelew z odroczonym terminem płatności od 14 do 21 dni,
- karta płatności i/lub gotówka.

zup. Wójta
Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

