Żnin, 29.07.2019r.
STOWARZYSZENIE LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
ul. Plac Działowy 6
88-400 Żnin
Zapytanie ofertowe
STOWARZYSZENIE LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania
ofert cenowych w zakresie:
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wynajem autokaru/busa wraz z kierowcą do przewozu 70 osób, uczestników Rajdu Nordic Walking
z miejscowości Barcin, Łabiszyn, Żnin, Gąsawa, Rogowo do Janowiec Wielkopolski oraz odwóz
uczestników po zakończeniu rajdu z miejscowości Janowiec Wielkopolski do Rogowo, Gąsawa, Żnin,
Łabiszyn, Barcin.
Szczegółowy opis:
Zamówienie będzie polegało na przewiezieniu uczestników rajdu nordic walking z miejscowości
Barcin, Łabiszyn, Żnin, Gąsawa, Rogowo do Janowiec Wielkopolski oraz powrót trasą Janowiec
Wielkopolski do Rogowo, Gąsawa, Żnin, Łabiszyn, Barcin, w dniu 07.09.2019r. Godziny przejazdów
oraz ostateczna trasa zostaną ustalone z wybranym oferentem po zebraniu listy uczestników. Należy
podać stawkę za 1 kilometr.
Informacje dodatkowe:
- termin realizacji –07.09.2019r. (konkretna godzina zostanie ustalona z zamawiającym)
- termin związania ofertą - 30.09.2019r.
- warunki płatności: na realizację zamówienia powinien być wystawiony rachunek lub faktura VAT
z terminem płatności 14 dni.
Kryteria oceny i wyboru ofert:
- cena – 100%
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie
7 dni od ukazania się zaproszenia do składania ofert cenowych na stronie www.lgd-paluki.pl do dnia
05.08.2019r.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres
biura lub mailem na adres m.lewandowski@lgd-paluki.pl. O terminowości złożenia oferty decyduje
data wpływu do biura Stowarzyszenia.
3. Pozostałe warunki udzielania zamówienia określa Regulamin udzielania zamówień o wartości
nieprzekraczającej 30.000 euro dostępny na stronie www.lgd-paluki.pl
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Mateusz
Lewandowski, specjalista ds. projektów, e-mail: m.lewandowski@lgd-paluki.pl. Informacje można
uzyskać w dni robocze pn. do pt. w od godz. 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 609 996 155.
5. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.
6. Ceny w ofercie mają być stałe i nie mogą ulec podwyżce ani obniżce w 2019r.

…………………………………………………………………….
Akceptuję warunki zapytania ofertowego /Pieczęć i podpis/

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

