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Łuków 23.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na autokarową usługę transportową w ramach projektu współpracy „Akademia smaku
ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”

I. Zamawiający

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
tel. 25 798 31 94, fax 25 798 24 39
e-mail: poczta@lgdrazem.pl, www.lgdrazem.pl
Osoby do kontaktu: Sylwia Romańska –Węzik, Agnieszka Nowak

II. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest przewóz autokarem w okresie - jesień 2017 r. 12
uczestników wspólnych warsztatów kulinarnych na trasie Łuków – Komarów Osada –
Komarów Osada – Łuków.

II. Przedmiotem zamówienia jest przewóz autokarem w okresie - jesień 2017 r. 42
uczestników 1-dniowego wyjazdu studyjnego „DOBRE PRAKTYKI” na trasie Łuków –
Kośmin – Stara Wieś – Klementowice – Zabłocie – Kazimierz Dolny – Łuków.

III. Termin realizacji zamówienia

Wyjazdy w okresie jesień 2017 r. Szczegółowy termin, godzina wyjazdów oraz powrotów
zostanie wskazana Zleceniobiorcy najpóźniej na 14 dni przed planowanymi wyjazdami.
Wyjazdy z Łukowa spod siedziby Zamawiającego (autokar należy podstawić na ul. Cmentarnej).

IV. Wymagania dotyczące usługi:

 sprawny autokar o wysokim standardzie

 wyposażenie autokaru co najmniej w: ogrzewanie, klimatyzację, mikrofon,

 ilość miejsc w autokarze – nie mniej niż:

I. 12 miejsc

II. 42 miejsc

V. Miejsce i termin składania ofert:

 Ofertę należy złożyć do dnia 29.05.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje termin
dostarczenia oferty do biura Zamawiającego) osobiście w biurze Lokalnej Grupy
Działania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub
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przesłać faxem na nr (25) 798 24 39 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
poczta@lgdrazem.pl

 Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

 Oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane

VI. Kryterium oceny oferty i jego znaczenie:

Najniższa cena brutto za 1 km – 100 %.

Cena wykonania autokarowej usługi transportowej stanowi iloczyn ilości przejechanych km
i ceny za 1 km oraz sumy opłat parkingowych autokaru w miejscach warsztatów.

VII. Informacje dodatkowe

1. W ramach postępowania ofertowego każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie
internetowej LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”: www.lgdrazem.pl w zakładce zapytania
ofertowe.

4. Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zostanie zaproponowane zawarcie
umowy, jeżeli koszt wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy wysokości środków jakie
Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia lub realizacja zadania nie uzyska
akceptacji Urzędu Marszałkowskiego.

5. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autokaru z bazy transportu, miejsca
garażowania bądź siedziby Zleceniobiorcy poza Miastem Łuków.

Zamawiający

……………………………………………………….
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