
               

 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura 
ZSZ/ P- 7.4 -01 

Ogłoszenie o zamówieniu  
 

Znak:  UT /P –   /2014 
 
 Ogłoszenie z dnia 25 lipca  2014  r.  

                                                                                           

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na rzecz Zamawiającego 

podczas obsługi imprez sportowo-plenerowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Termin wykonania usług: 

Zamówienie będzie realizowane  do 31.12.2014 roku lub do wyczerpania środków jaki 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.  

Wykonawca zapewni świadczenie usług o każdej wskazanej przez Zamawiającego godzinie 

(również w nocy) po wcześniejszym uzgodnieniu godzin wykonywania usług. 

Zamawiający zamówienia częściowe będzie zlecał nie później niż 8 godzin przed 

planowanym terminem wykonania usługi. 

Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zapewni stała cenę wykonania usług do końca 2014 

roku. 

W ofercie należy podać ceny jednostkowe na następujące prace: 

-  Przebieg pojazdu dostawczego- szacowana ilość km ok. 700 

-  Przebieg pojazdu ciężarowego- szacowana ilość km ok. 100 

-  Roboczogodzina pracy pracownika- szacowana ilość godzin ok. 170 

Warunki płatności:                        
Termin płatności wynosi 21 dni od otrzymania prawidłowej faktury VAT.  

Sposób składania ofert:                        
Oferty, w formie pisemnej, sporządzone wg załączonego formularza ofertowego należy 

złożyć w Sekretariacie Zamawiającego, do dnia 30.07.2014, do godziny 10
00

. Oferty należy 

składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ” świadczenie usług podwykonawstwa 

podczas obsługi imprez sportowo-plenerowych”. Sprawę prowadzi A. Komuda  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Kryterium oceny – cena 100% 

Informacji związanych z zapytaniem ofertowym udzieli Andrzej Komuda nr tel. 56 63 98 113,                                                               

    

2. Informacja prawna  

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) – wyłączone spod rygorów przepisów 

ustawy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyn. Informację na temat wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy 

mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do kontaktów z 

wykonawcami. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza  

zostanie o tym fakcie poinformowany i wezwany do realizacji zamówienia/lub 

zawarcia umowy.  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy  

 


