
 

Data publikacji: 20 września 2016 r. 
Data modyfikacji: 21 września 2016r. 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Na przewóz autokarem oraz zapewnienie ubezpieczenia na potrzeby realizacji wyjazdu z projektu 
„Wiem więcej więc korzystam ze swoich praw – bezpłatna edukacja prawna i obywatelska” na 
podstawie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspierana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej edycja 2016. 

Zamawiający: 
Nazwa: Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 
Adres: ul. Jadwigi Markowej 22/14A  41-709 Ruda Śląska 

Telefon: 692328733 
fax: brak 
e-mail: fryna@poczta.fm  

REGON: 270105422 
NIP: 6411274015 
 
Przedmiot zapytania ofertowego: 
Zapewnienie przejazdu autokarem wraz z ubezpieczeniem grupy 50 osobowej do Istebnej oraz 
powrotu do Rudy Śląskiej w dniach 08.10-09.10.2016r. na potrzeby realizacji projektu „Wiem 
więcej więc korzystam ze swoich praw – bezpłatna edukacja prawna i obywatelska” na podstawie 

programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspierana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej edycja 2016.  
Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje: przejazd autokarem do Istebnej oraz powrót do Rudy 
Śląskiej + ubezpieczenie. 

 

Istotne warunki zamówienia: 

Uczestnikami wyjazdu są opiekunowie z dziećmi uczęszczającymi do świetlic środowiskowych. 
 
Termin wyjazdu: 08.10-09.10.2016r. 
 
Wymogi formalne: 
1. Oferta powinna zawierać: 
- nazwę i adres oferenta; 

- wypełniony formularz oferty zawierający łączną cenę brutto za przejazd grupy autokarem oraz 
ubezpieczenie - pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę zawierającą podatek VAT; 
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
2. Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: greenclocks@op.pl 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
• zmiany lub uzupełnienia treści zapytania, 
• unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia 

postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego, 
• wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w 
określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, 
• poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym poinformowani 
zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty 
• poprawy oczywistych omyłek pisarskich. 

4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się 
przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
5. Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym 
oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym. 
 
Terminy: 
Termin składania ofert upływa w dniu: 25 wrzesień 2016r. godz. 00:00 

 

Kryteria wyboru oferty: 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
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Kontakt: 

Każdy Wykonawca może zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za promocję drogą elektroniczną o 
wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Osoba odpowiedzialna za promocję z 
Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

 

Osoba odpowiedzialna za promocję: 

Monika Tobiszowska  

Tel.: 784792164  

Email: greenclocks@op.pl 


