MI

p

ti:KRAirJ

P

RZ:W.?,A{LAMY

I f,

t-l

t{AN

|{

F

C RAN ICE

V"WX14-2.#7-Q

t;vR0p"s(A UNtI

I

ui\] t,4,

tu

REGI
F_rjRop[JsKt FTJNDUSZ Fioz
EVROP5I(Y FOFID PKO

ZVOJ

oAlAtr!tcf)

Projektjest wsp6lfinansowany ze srodk6w Europejskiego Fr;nduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze srodk6w budzetu panstwa, przekraczamy granrce

APiRGP.061 .2.201,8

Prudnik, dnia 09.07.20i.9 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA TRANSPORT
- wydatek nieobjqty przepisami ustawy z dnia ll9
stycznia 2oo4 r. prawo zam6wief publicznvch

1. Zamawiajqcy:

Gmina Prudnik - Agencja pronrocji i Rozwoju Gminy prudnik
ul. Rynel< 1, 48-200 prudnik
tel. (77) 437 6655, fax (77\ 438 73 03
NIP 75s-191-13-62

zaprasza do sl<tadania ofert cenowych na transport 50 os6b na
trasie: prudnik - Krnov - prudnik - w dniu
10'08'2019 r' oraz transport 50 os6b na trasie: Krnov prudnik Krnov
- w dniu 2t.og.2org r. - wydatek
nieobjqty przepisami ustawy PZP - pn. ,,Prudnicki szlak miejski" nr C2.Lt.2.4s/O.o/O.0/L6_OOg/OOOt7o3
realizowanym ze Srodl<6w Funduszu Mikropr,cjekt6w w ramach programu
INTERREG V_A Republika Czesxa _
Polska wsp6tfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego orazze srodk6w budzetu

pa

6stwa,

2. Przedmiot zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest transport 50 os6b na trasie Prudnik
Krnov.

-

Krnov

-

prudnik oraz Krnov

-

prudnik

-

3. Opis przedmiotu zam6wienia:
- Transport 50 os6b na trasie prudnik

- Krnov - prudnik.

Wyjazd z Prudnika w dniu 10.08.2019 r. ol<. godziny L0:00. powr6t z Krnova w
dniu 10.0g.2019
16:00

r.

ok. godziny

Transport 50 os6b na trasie Krnov - prudnik - Krnov.
Wyjazd z Krnova w dniu 21'.09,2019 r. ol<. gorlziny 1-o:oO. Powr6t z prudnika w
dniu 2r.og.2otg r. ok, godziny
-

15:00
Wymagania odno6nie pojazdu:

- Autobus przygotowany do transportu 50 os6b (bez kierowcy), wyposazony w klimatyzacjq,
ABS, ARS oraz jesli
mo2liwe ESP' Autobus musi posiadai niezbqdnq dokumentacjq iprzygotowanie techniczne
do poruszania siq po
drogach Republiki Czesl<iej, oraz byi czysty.
- wyl<onawca musi posiadai wszelkie uprawnienia do wykonywania
odplatnego transportu drogowego, stosownie
do tresci ustawy z dnia 06 wrzeSnia 2OOj. r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.22OO),
a ponadto
samoch6d musi posiadai aktualnq i waznq polisq ubezpieczenia oc i NW.
Zapytanie ofertowe sluzy rozeznaniu rynku inier zobowiqzuje Gminy Prudnik-Agencji promocji
iRozwoju Gminy
Prudnil< do ztozenia zam6wienia.
4. Termin realizacji zam6wienia:
10.08.2019 r., oraz2LO9.201"9 r.

5. Warunkiwymagane od wykonawc6w
- akceptacja tre6ci zapytania bez zastrzezefi
- posiadanie niezbqdnejwiedzy ido6wiadczenia w zakresie przedmiotu zam6wienia (np. referencje kt6rych kopie
nalezy dotqczyi do oferty).
- sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniaiqc;a wykonanie zam6wienia.
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Projekt jest wsp6lfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze srodk6w budzetu panstwa, przekraczamy granrce

6. Spos6b obliczenia ceny i przygotowania oferrty:
cena oferty winna zawierai wszystkie koszty z'wiqzane z realizacjqzam6wienia (oplaty
drogowe, oplaty postojowe

itp')' obliczenie ceny nalezy dokonac na forrnularzu dodajqc warto6ci netto poszczeg6lnych
element6w usrug,
nastqpnie doliczyi podatek vAT' w formularzr ofertowym nalezy podai
cenq iqcznq z podatkiem VAT (brutto) z
doktadno6ciq do dw6ch miejsc po przecinku.
Ofertq nale2y sporzqdzii w formie pisemnej, w jqzyku polskim.

w

nazie wqtpliwoSci Zamawiajqcy moie zefiqdai od oferenta dodatkowych
dokument6w lub wyjagnieri
potwierdzajqcych informacje zawarte w oferciie, z minimalnie 2-dniowym
terminem dostarczenia.

7. Miejsce itermin zloienia oferty:

ofertq nale2y zloiytosobi6cie, za poSrednictwerm email lub uslug pocztowych na adres:
Agencja Promocji i Rozwoju Gminy prudnik
ul. Rynek 1
48-200 Prudnik,
parter - pok. 1.
Email: promocia@prudnik.pl
nie p6lniej niz o godzinie 15:00 w dniu 16.0g.2019 r.

