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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Transport uczniów i opiekunów na zajęcia pływackie 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”,  ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest transport dla 200 uczniów (20 grup po 10 osób) wraz z 

opiekunami z miejsca zamieszkania do krytej pływalni i z powrotem w ramach realizacji 

projektu „Bieszczadzkie Delfinki” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i 

Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Uczniowie zamieszkują 

teren następujących gmin: Solina, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Lutowiska, Czarna.  

W ramach zamówienia Oferent zobowiązany jest do: 

1) transport uczniów: 

- Jednoczesnym transport 20 uczniów (2 grupy) wraz z opiekunami z miejsca zamieszkania 

do krytej pływalni „Delfin” i z powrotem (maksymalnie 30 osób). W miesiącu lipcu jeden 

wyjazd dla każdej z grup (po 4 grupy z każdej z gmin po 10 uczniów) w pozostałych 

miesiącach po dwa wyjazdy. 

2) prowadzenia niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu (ilość 

przejechanych kilometrów, daty wyjazdów).  

Zamawiający nie zapewnia Oferentowi zakwaterowania oraz wyżywienia na okres realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 listopada 2013 roku. 

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawionym przez LGD „Zielone 

Bieszczady”harmonogramem zajęć.  

Zajęcia prowadzone będą na: Krytej pływalni „DELFIN”, ul. Gombrowicza 49, 38-700 

Ustrzyki Dolne. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

Oferent prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 3 lata w zakresie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisem do ewidencji 

działalności gospodarczej bądź innym dokumentem zaświadczającym o rodzaju prowadzonej 

działalności. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
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zamówienia. Oferent ubiegający się o zamówienie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i 

sprzęt oraz posiadać uprawnienia do transportu osób. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 

5. Oferta powinna zawierać: 

a) Formularz ofertowy z podaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

b) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie, o którym mowa w pkt, 4 

zapytania ofertowego. 

6. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia. 

Cena oferty zostanie podana przez Oferenta w PLN. Zamawiający zapłaci Oferentowi 

wynagrodzenie w ciągu 14 dni od wystawienia przez Oferenta poprawnego rachunku/faktury 

– po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia. 

7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

a) oferta powinna być złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Lokalna Grupa 

Działania „Zielone Bieszczady”, ul. Rynek 27/28 38-700 Ustrzyki Dolne. 

b) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 

kopii poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem. 

c) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

8. Kryteria oceny ofert 

a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

b) Oferty zostaną ocenione przez Oferenta w oparciu kryterium  

- cena BRUTTO za wykonanie całości zadania - 100% 

9. Informacje dodatkowe. 

a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnień (jeśli nie naruszy to zasad uczciwej 

konkurencji). 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów dokumentów. 
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c) Zamawiający odrzuca ofertę: 

-w przypadku gdy nie spełnia ona warunków udziału w postępowaniu; 

-w przypadku niezgodności oferty z niniejszym postępowaniem; 

-w przypadku przedstawienia przez Oferenta informacji nieprawdziwych. 

d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Oferentami. 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami jest: 

Iwona Woch, Prezes Zarządu, Kierownik Biura, ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 

601-415-070. 

11. Miejsce i sposób złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 

czerwca 2013 r. do godziny 12:00 (Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura) z 

dopiskiem instruktor pływania na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, ul. 

Rynek 27/28 38-700 Ustrzyki Dolne.  

 

Iwona Woch 

 

Prezes Zarządu 

Kierownik biura LGD 

"Zielone Bieszczady" 

 


