
                                              
 
                                            
                       Radom, 06.12.2017 r. 

W zawiązku z realizacją zadania publicznego „Akademia Skutecznych Menadżerów 
Społecznych” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
na lata 2014-2020 – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stowarzyszenie 
„Razem dla Radomki” ogłasza zapytanie o cenę  

 

ZAPYTANIE O CENĘ 
 
 
 

 
1. Zamawiający: „Razem dla Radomki”, ul. Zielona 127, Janiszew (26-652 Zakrzew)  
2. Przedmiot zamówienia:  
 
ORGANIZACJA TRANSPORTU W RAMACH WYJAZDU STUDYJNEGO DLA STOWARZYSZENIA 
„RAZEM DLA RADOMKI”  
1) Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi transportu autokarem grupy 40-45 osób w dniu 
15 grudnia 2017 roku.  
2) Usługa świadczona będzie na trasie wskazanej przez Zamawiającego, Wrzos- Bierwce- 
Końskowola –Kurów - Lublin i w drodze powrotnej  
3) Wyjazd nastąpi z Wrzosu ok. godz. 7.00, powrót z Lublina w okolicach godziny 17.30 
4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego techniczne autokaru wraz 
z licencjonowanym kierowcą.  
5) Bus musi spełniać wszystkie wymagania techniczne, posiadać min. 45 miejsc siedzących. 
Powinien być wyposażony w klimatyzację/nawiew.  
6) Koszt ubezpieczenia podróżujących jest kosztem który poniesie Zamawiający.  
7) W przygotowanej ofercie prosimy o podanie charakterystyki środka transportu (model, rok 
produkcji, wyposażenie)  
8) Godziny odjazdów mogą ulec zmianą +/- 0,5 godz., dokładne godziny odjazdów będą ustalane 
przez Zamawiającego w terminach ustalonych z Wykonawcą.  
9.) Zamawiający gwarantuje wyżywienie dla kierowcy autobusu.  
 
3. Termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2017 r.  
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.  



                                              
 
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia z 
wyodrębnionym podatkiem VAT, wyrażonej cyfrowo i słownie.  
5. Sposób przygotowania oferty:  
Ofertę sporządzić należy:  
- na załączonym druku „OFERTA" w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem,  
- winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  
- opatrzona pieczątką firmową,  
- posiadać datę sporządzenia,  
W przypadku składnia oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy nanieść 
napis "Organizacja transportu w ramach wyjazdu studyjnego dla Stowarzyszenia „Razem dla 
Radomki”  
6. Miejsce i termin złożenia oferty:  
Ofertę można składać :  
- osobiście u zamawiającego na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla 
Radomki”, ul. Zielona 127, Janiszew (26-652 Zakrzew)  
- pocztą (adres jw.);  
- pocztą elektroniczną na adres: promocja@razemdlaradomki.pl, zarzad@razemdlaradomki.pl  
Ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2017 r., godz.17:00 . Decyduje data wpływu oferty. 

 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………….. 
       (podpis osoby upoważnionej 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                              
 

OFERTA 

W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zapytania o cenę, składamy 

ofertę na realizację: 

Realizacja wyjazdu studyjnego do Lublina dla LGD „Razem dla Radomki” 
 
Składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………..………………….…… zł.  

Obowiązujący podatek Vat …………………………………………………………………………..……………. 

Cena brutto……………………………………………………………………………………………………….……… zł. 

Słownie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

3. Oświadczamy, że firma posiada nr identyfikacyjny NIP ……………………………………………  

i jest /nie jest płatnikiem podatku VAT ……………………………………………………………………..……. 

4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na określonych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

…………………………………………………………………….…….. 

(Pieczęć firmowa, data i podpis osoby upoważnionej) 

 


