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ZAPYTANIE OFERTOWE

Starostwo Powiatowę w Piszu, ul. Warszawska 1,12-200 Pisz zaprasza do złożenia oferty
na usługa transpońowa- zabezpieczenie przejazdów na terenie Polski, dla uczestników:
obozu młodzieżow€go w Piszu (34 osoby)o odbywającego się w dniach 11_16.05.2018 r.
orazwizyĘ studyjnej (30 osób), odbywającej się w Piszu w dniach 16-18.05.2018 r.

I. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1

II. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:
WYkonawca wybrany zostanie na podstawie kryterium cena: decyduje najniższa cena
dlakłżdego zadania.
OferĘ rozpatrzone zostaną odrębnie na każde zadanie,w związku z czlm naleĘ złoĘć
oferty cenowe odrębnie dla zadania 1,2 i3.

III. Warunki r ealizacji zamów ienia :

1. Podana cena ofertowa brutto stanowió będzie wszelkie koszfy rwiązane zrealizacjąusługi.

2. Termin realizacji:.
zadanie l i2z 11-16 maj 2018 r.
zadanie 3: 16-18 maj 2018 r.

3. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po jej realizacji, na podstawie prawidłowo
wystawionej i dostarczonej do siędziby zamavłiającego faktury, zawierającej minimum
14- dniowy termin płatności, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez dostawcę.
Na jedno zadanie naleĘ wystawić jedną fakturę.

Ofertę cenową naleĘ złoĘć e-mailem- na adres: aneta.ofman@powiat.pisz.plbądż
Pocńą tradycyjną lub osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, Wydział Promocji,
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, w terminie do dnia 07.05.2018 r.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeluu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Osobą do kontaktu w przedmiocie niniejs zęgo zamowienia jest Aneta Ofman -
inspektor w Wydz. Promocji (..), tel. (s7) 4254762.(tel.kom.662174809)
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Opis przedmiotu zamówienia: wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą,  
na terenie Polski, obejmujący:  
 

Zadanie 1. transport  34- osobowej grupy młodzieży i dorosłych, ok. 134 km :  
 

a) 12.05.2018, trasa: Pisz (PMOS Pisz) - Iznota- Kadzidłowo-Pisz (PMOS Pisz),  
b) 14.05.2018, trasa: Pisz (PMOS Pisz) - Tuchlin (Galeria mazurska)- Orzysz-Pisz  

(PMOS Pisz) 
 

Zadanie 2. transport  22- osobowej grupy młodzieży i dorosłych oraz 10 kajaków,  
ok.24 km: 

 
a) trasa: okolice mostu w miejscowości Dziadowo- Pisz (PMOS Pisz) 

  
 

Zadanie 3. transport 30- osobowej grupy (osoby dorosłe), ok. 110 km: 
 

a) 17.05.2018 r., trasa: Pisz (PMOS Pisz)- Pranie (Leśniczówka Pranie)- Ruciane- Nida- 
Pisz (PMOS Pisz) 

b) 18.05.2018 r., trasa: Pisz (PMOS Pisz)- Orzysz-Pisz (PMOS Pisz) 
 
 
 
 
Termin realizacji usługi może ulec nieznacznej zmianie, po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Usługodawcą, zmiana może zostać dokonana jedynie w okresie realizacji poszczególnych 
zadań poprzez Usługobiorcę. 
 
 
Dla zadań 1 i 2: termin realizacji wynosi: 11-16 maj 2018 r. 
dla zadania 3: termin realizacji wynosi: 16-18 maj. 
 

 

 

 

 


