ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 2017.20

ŁAPY, 7 CZERWCA 2017
Zamawiający:
Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia ofert na:
Przedmiot zamówienia:
Usługa transportowa
Opis zamówienia:
Data: 1 lipca wyjazd do Bursy Szkolnej w Ełku ul. Sikorskiego, godzina 11:00 sprzed
Domu Kultury w Łapach ul. Główna 8, dokładana godzina wyjazdu zostanie podana w
dniu rozstrzygnięcia oferty.
Data: 9 lipca wyjazd spod Bursy Szkolnej w Ełku najpóźniej do godz. 11:00
Liczba osób: 21, Trasa Łapy - Ełk - Łapy
Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia.
Termin realizacji zamówienia: 1-9.07.2017 r.
Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
Miejsce i termin złożenia oferty
Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną dyrektor@dklapy.pl, pocztą tradycyjną
na adres Dom Kultury, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy, bądź też dostarczone osobiście
do 21 czerwca 2017 do godz. 12.00 r. (decyduje data wpływu).
Rozstrzygnięcie:
22 czerwca 2017 r., informacje o wynikach dostępne będą na stronie internetowej
http://dklapy.pl/ogloszenia//
Warunki płatności:
płatność następować będzie na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od jej
otrzymania.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Grzegorz Perkowski, tel. 513105396.
Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
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Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi
wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z
dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych
przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.);
b) Wykonawca ubezpiecza autobusy/busy i pasażerów od wszelkich szkód mogących
powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;
c) Wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki
bezpieczeństwa i higieny;
d) Wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego
wymagał;
e) W cenę ryczałtową przejazdu wliczone będą: koszty delegacji, wyżywienia, pracy
kierowcy;
Złożona oferta powinna zawierać:
 Nazwę i adres oferenta
 Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
 Wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)
 Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta
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