LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum PISOP

Rozeznanie cenowe na przewóz osób w ramach projektu pn. „LOWES-Leszczyński Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej” przy Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer sprawy: 10/RC/LOWES/2019
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP” z siedzibą w Lesznie zaprasza do
złożenia oferty na przewóz osób w ramach projektu.
Opis przedmiotu rozeznania:
Przewóz osób:
 Zamawiający w ramach projektu realizuje szkolenia dla uczestników projektu, które będą odbywały się
w: Hotelu Szablewski w miejscowości Dymaczewo. Planuje się przewóz uczestników z miejsc
wskazanych przez Zamawiającego (np. Leszno, Nowy Tomyśl, Grodziska, Rawicz itp.). Zapotrzebowanie
na przewóz będzie opiewał każdorazowo średnio na 15 osób – maksymalnie 20 osób na jeden przejazd.
Przejazd także podczas wizyty studyjnych i innych działań projektowych.
 Zapotrzebowanie będzie zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem,
 Zakłada się stałą współpracę z jednym wykonawcą w trakcie realizacji projektu (do sierpień 2022r.)
jednak dopuszcza się możliwość wyboru każdorazowo innego wykonawcy (w zależności od trasy
przejazdów)
 Proszę o podanie ceny za km w celu ustalenia ceny rynkowej
 Przewóz uczestników odbywać się może wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania
techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.
U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. Zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym
ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym ( Dz.U 2007r, nr,125,poz.874 ze zm).
 Wykonawca ubezpiecza środek transportu od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i
pozostających w związku z przewozem .
 W trakcie przewozu, wszyscy uczestnicy wyjazdu muszą mieć zapewnione miejsca siedzące.
Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu rozeznania cen (Załącznik nr 1), do dnia
26.04.2019r., mailowo na adres: anna.kaczmarek@pisop.org.pl lub osobiście/pocztowo na adres:
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Leszno 64-100, ul. Plac Metziga
26/6.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest
ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku.

Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Annę Kaczmarek – koordynatorkę Projektu:
telefonicznie, pod numerem:65 520 78 86 lub mailowo pod adresem: anna.kaczmarek@pisop.org.pl

LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum PISOP

Załącznik nr 1
Formularz rozeznania cen nr 10/RC/LOWES/2019
I. Dane wykonawcy
1 Nazwa wykonawcy
2 Adres
3 Osoba do kontaktów roboczych
4 E-mail

LP.
1

Nazwa przedmiotu
rozeznania
Przewóz osób

Tel./fax

Jednostka
Cena brutto (zł)
miary
Cena netto (zł)
km

