Maszewo, dnia 28 grudnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji usługi transportowej na dowóz pracowników socjalnych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie (zawany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania
ofert na świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu pracowników socjalnych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Maszewie w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r.
I. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu
pracowników socjalnych OPS w Maszewie, w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r.
II. Informacje dotyczące świadczonych usług:
- przewidywana ilość przewożonych osób – 1 – 4,
- dni i godziny pracy – usługa świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 –
15,
a w sytuacjach wymagających przeprowadzenia interwencji – w dni wolne od pracy,
- miejsce świadczenia usług – teren Gminy Maszewo.
III. Parametry usługi transportowej:
- samochód osobowy 4 drzwiowy,
- samochód z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC+NNW/AC,
- forma rozliczenia: rachunek/faktura vat.
IV. Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych
– wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 euro.
V. Ofertę wraz z załącznikiem i dokumentami potwierdzającymi dane techniczne i ubezpieczenie
pojazdu, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. do godz. 15:00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na usługi transportowe OPS 2019" w siedzibie
zamawiającego lub wysłać listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac
Wolności 2, 72-130 Maszewo (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty złożone po wyznaczonym terminie bądź niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
VI. Wszelkich informacji w zakresie zapytania ofertowego można uzyskać pod nr tel. 91 418 74
24.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
Andżelika Retmańczyk

Załącznik:
1. Oświadczenie
Załącznik nr 1
do ogłoszenia w sprawie składania ofert
na realizację usług transportowych na dowóz
pracowników socjalnych OPS w Maszewie na 2019 r.

OŚWIADCZENIE
Przystępując do niniejszego postępowania oświadcam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia tj. samochód/smochody marki ......................................................, 4 drzwiowy/we
z pełnym ubezpieczeniem pojazdu/ów (OC+NNW/AC).
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
....................................................................................................................................................

(podpis uprawnionego/nych przedstawicieli lub Wykonawcy pieczęć imienna)
...............................................................................................................................

(Data i pieczęć firmowa Wykonawcy)

