Gmina Iwkowa

Iwkowa, dnia 26.11.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/2014

Dotyczy dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Złotej (OSW)
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Iwkowa
Referat Obsługi Szkół i Przedszkoli
32-861 Iwkowa 468
NIP: 869-121-23-63
Regon: 851660720
Tel: 14 / 68 44 010 w 22
e-mail: m.nowicka@iwkowa.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu dowozu 5 uczniów
niepełnosprawnych do OSW w Złotej, 32-859 Złota 292, 5 razy w tygodniu od
poniedziałku do piątku oraz odwóz ich po zajęciach. Dowóz nie obejmuje dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych zgodnie z kalendarzem
szkolnym MEN na rok szkolny 2014/15.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III. TERMIN WYKONANIA przedmiotu zamówienia: od 02.01.2015 r. do 26.06.2015 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować swoją ofertę na druku zapytania ofertowego załączonym do
niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać:
- pieczątkę firmową lub imię i nazwisko oferenta,
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
- datę sporządzenia,
- czytelny podpis oferenta.
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa z dniem 17 grudnia 2014 r. o godz. 15 45.
O zachowaniu terminu złożenia oferty za pośrednictwem poczty, decyduje data
wpływu oferty do UG Iwkowa
2. Oferta może być doręczona za pośrednictwem:
- poczty na adres: Urząd Gminy w Iwkowej
Referat Obsługi Szkół i Przedszkoli
32-861 Iwkowa 468
- na adres e-maill: m.nowicka@iwkowa.pl
- lub dostarczona osobiście i złożona w sekretariacie Urzędu Gminy w Iwkowej –
pokój nr 22.

VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela P. Małgorzata Nowicka - numer telefonu
14/ 68 44 010 w 22 ; e-maill: m.nowicka@iwkowa.pl
VII. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 – wzór formularza ofertowego
___________________________
Imię i nazwisko
(pieczęć firmy)

___________ , data………….2014 r.
(Miejscowość)

Gmina Iwkowa
Referat Obsługi Szkół i Przedszkoli
32-861 Iwkowa 468
Tel. 14 / 68 44 010 w 22

OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Z DNIA ……………… 2014 r.
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za
_______________________ PLN)
cenę netto: ________________ PLN (słownie:
podatek VAT %: ____________ PLN (słownie:
_______________________ PLN)
cenę brutto: _______________ PLN (słownie: __________________________ PLN)
2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty jakie Usługodawca
będzie ponosił w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
a) Wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą);
b) Wykaz posiadanych środków do transportu osób wraz z uproszczonym kosztorysem
za zrealizowanie usługi.

miejscowość i data

Podpis oraz pieczęć imienna
upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

