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Zapytanie ofertowe
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zwraca się z zapytaniem ofertowym na
dowóz uczniów klas IV szkół podstawowych z Gminy Mińsk Mazowiecki na basen w
Mińsku Mazowieckim.
1. Nazwa zamawiającego: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. J . Chełmońskiego 14,
05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-21-46-575, Regon: 711582747.
2. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów klas I V szkół podstawowych
z Gminy Mińsk Mazowiecki na basen w Mińsku Mazowieckim oraz odwożenie
uczniów z basenu do szkoły. Pojazd przewożący uczniów musi posiadać
minimum tyle miejsc siedzących ile stanowi suma uczniów i opiekunów w danej
szkole zgodnie z załącznikiem nr 1. Opiekę nad uczniami podczas dowozu
sprawować będą nauczyciele. Załącznik nr 1 stanowi ilość dowożonych uczniów
i opiekunów na basen z poszczególnych szkół. Do każdej szkoły będzie
podstawiony oddzielny pojazd przewożący uczniów na basen.
3. Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 21 lutego 2022r. do
godz. 10°°. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani
poprzez zamieszczenie informacji na stronie www. Zamawiającego. Do podmiotu
wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie
realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: od dnia 23 lutego 2022 r. do dnia 22 czerwca
2022r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dni zajęć szkolnych w środę.
Uczniowie z każdej ze szkół będą dowożeni co drugą środę, wyjątkiem będzie szkoła
w Janowie, ponieważ są tam dwie klasy I V i dowóz na basen będzie występował
w każdą środę.
4. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy Mińsk
Mazowiecki, ul. J . Chełmońskiego 14, pokój 102.
5. Opis sposobu udzielania wyjaśnień
dotyczących zapytania ofertowego:
informacji na temat zapytania można uzyskać pod nr telefonu (25) 756 25-70.
6. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego wraz z
oświadczeniem o niekaralności
i o niezaleganiu w płatnościach.
7. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena: 100%.
8. Sposób przygotowania oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim,
- należy podać cenę netto + podatek vat = cena brutto za 1 kurs oraz za
wszystkie szacowane kursy.
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