
 

 

 

 

         Goleniów, 21.08.2017 r.  

 

 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży  

Gmin Powiatu Goleniowskiego 

Ul. Słowackiego 1 

72-100 Goleniów       

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

 

 
Zapraszamy do składania ofert  na wyłonienie Wykonawcy usługi dotyczącej przewozu 

osób na trasie: 

 

Goleniów – Wrocław – Goleniów-    11-12.01.2018 r. 

 

 

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: 

 

1. Usługa przewozu osób na trasie Goleniów– Wrocław;  Wrocław– Goleniów  – 

planowany termin -  11-12.01.2018 r 
 

Planowane wyjazdy to  czwartek - 11 stycznia 2018r. godziny wczesno- poranne (ok. 

godz.4.00 rano) 

Planowane powroty to np. piątek - 12 stycznia 2018r. godziny wieczorne (planowana godz. 

przyjazdu do Goleniowa ok. 23.00) 

Do podstawowej ceny za przejazd na trasie proszę doliczyć orientacyjny koszt objazdu 

na miejscu( około 100 km do każdej z usług) 

 

Liczba pasażerów bez kierowców: ok. 52  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania odnośnie pojazdu: autokar przygotowany do transportu 52 osób (bez 

kierowców), wyposażony w klimatyzację i toaletę. Autokar musi posiadać niezbędną 

dokumentację i przygotowanie techniczne, musi być czysty i posiadać fotele z regulacją 

oparcia oraz podparciem nóg.  

Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu 

drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), a ponadto autokar musi posiadać aktualną i 

ważną polisę ubezpieczenia OC  i NW.  

 

Warunki udzielania zamówienia. 



 

 

 

Zamawiający zakłada, że przybliżona długość trasy może ulec zmianie podczas realizacji 

zamówienia i dlatego ostateczne rozliczenie przewozu dokonane zostanie na podstawie 

długości faktycznie przejechanych kilometrów.  

Wykonawca i Zamawiający uzgodnią sposób potwierdzenia liczby faktycznie przejechanych 

kilometrów w umowie.  

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

- nazwę i adres oferenta, 

- datę sporządzenia, 

- opis nawiązujący do przedmiotu zapytania ofertowego, 

- wartość oferty (całkowita w kwocie brutto) z podziałem na kwotę netto oraz 

brutto za 1 kilometr, 

- termin ważności oferty, 

- warunki i termin płatności, 

- pieczęć firmową lub/i podpis oferenta 

 

 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: 

biuro@szansebezdrozy.pl 

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2017r.  

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100% 
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