
 

 

Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu 

Gminy Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób 

i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 

aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 

Postomino, dnia 02.10.2018 r. 

GOPS.PPS.4141.7.1.02.06.2018 

 

Zapytanie ofertowe nr 06/2018/PPS 

 

na usługę dowozu osób starszych z terenu Gminy Postomino  

na Dzień Seniora w dniu 10 października 2018r. 

 
w ramach realizowanego projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-113 Postomino 30, tel./faks (59) 846-

44-63, e-mail: m.gornik@postomino.pl  

 

Nabywca: Gmina Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino, NIP 499 04 24 533. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
  CPV:     60.10.00.00 – 9 usługi w zakresie transportu drogowego 

 

Przewóz osób starszych 2 autobusami do Kościoła pw. Chrystusa Króla w Pieńkowie na mszę 

świętą godz. 10.00, a następnie do CKiS w Postominie, transportem drogowym (autokarem 

lub busem) z terenu Gminy Postomino oraz rozwóz do miejsc zamieszkania około godz. 14.00. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie realizuje projekt pn. „Zróbmy to razem – 

aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym z terenu Gminy Postomino”. Dla realizacji projektu niezbędne jest zapewnienie 

przewozu dla osób starszych w celu ich udziału w Dniu Seniora. Szczegółowy harmonogram 

przewozu, zostanie przekazany Wykonawcy po skompletowaniu listy osób z poszczególnych 

miejscowości nie później niż 9 października 2018r. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

10 październik 2018r. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT: 

1. Najniższa cena – 100% 

2. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia podając łączną kwotę za transport osób z miejscowości: 

Staniewice, Tyń, Postomino, Marszewo, Królewo, Łącko, Jezierzany, Jarosławiec, 

Rusinowo, Naćmierz, Wszędzień, Kanin, Ronino, Pieńkowo, Górsko dla poszczególnych 

środków transportu (autokar, bus) uwzględniając podatek od towarów i usług w stawce 

właściwej na dzień złożenia oferty. 

3. W skład ceny wchodzi: cena paliwa, praca kierowcy, postojowe, puste przejazdy, koszty 

mailto:m.gornik@postomino.pl


 

 

Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu 

Gminy Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób 

i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 

aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 

amortyzacji, itp. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

5. Wykonawcy, składając ofertę, informują Zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić 

będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

  

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

VI. INFORMACJE OD ZAMAWIAJĄCEGO: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

2. Po zakończeniu postępowania Zamawiający informuje o wynikach postępowania każdego 

wykonawcę, który złożył ofertę. 

 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

 
Wypełnioną ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub 

przesłać na adres: m.gornik@postomino.pl z dopiskiem „Oferta na usługę dowozu osób 

starszych z terenu Gminy Postomino na Dzień Seniora w dniu 10 października 2018r.” nie 

później niż do dnia 09.10.2018 do godz. 12.00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – oferta; 

 

 

 

 

              ZATWIERDZAM 

 
Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

         w Postominie 

                    
            /-/ Krystyna Ślebioda 
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Załącznik nr 1 

 

pieczątka oferenta                                                                               

.............................. 

data 
 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Postominie 

Postomino 30,  

       76 – 113 Postomino 

 

Formularz ofertowy  

 

na usługę dowozu osób starszych z terenu Gminy Postomino  

na Dzień Seniora w dniu 10 października 2018r. 

 

w ramach realizowanego projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-

zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym                   

z terenu Gminy Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 

OFERTA – AUTOKAR / BUS 

 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia 

publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. nr 1579 z póź. zm.) 

składamy ofertę o następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       ............................................................zł. 

Cena brutto .................................................................................................................zł 

2. Słownie: 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 

warunki. 

4. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza zawiera 

wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP  ....................................................... 
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6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

7. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić 

będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

      

                                                                              

 

…............................................................. 
                                                                 (data i podpis osoby upoważnionej) 


