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Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior                                                          Siedlisko, 29 września 2017 

Lokalna Grupa Działania 

ul. Nadodrzańska 9 

67-112 Siedlisko 

 

Zapytanie ofertowe 

1. Wiadomości ogólne: 

Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

 

2. Zamawiający  

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania,  

ul. Nadodrzańska 9,  67-112 Siedlisko 

Osoba uprawniona do kontaktu:  Sylwia Martynów,  tel.68 352 41 45 

 

3. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest usługa transportowa na przewóz 48 osób w dniu 28 

października 2017 r. na trasie Siedlisko – Karpacz i okolice (Łomnica, Miedzianka, 

Wrzeszczyn). Rozliczenie usług nastąpi na podstawie faktycznie przejechanych 

kilometrów. Trasa może ulec małym modyfikacjom w zależności od warunków 

pogodowych.  

 

4. Wybór oferty  

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium najniższej ceny. 

   

5. Sposób przygotowania oferty:  

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną, na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania; złożona oferta powinna obejmować 

wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 
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6. Miejsce i termin złożenia oferty:    

Ofertę można złożyć pocztą elektroniczną na adres:biuro@klj.org.pl do dnia 06.10.2017r. 

do godz. 15:00 

 

 

Złożenie zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego, a złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie 

nie obliguje do zawarcia umowy i nie stanowi podstawy roszczeń o zawarcie umowy 

ani innych roszczeń związanych z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem oferty. 
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………….………...................    ………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy)     (miejscowość, data) 

 

 

 

OFERTA 

 

      Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD 

      ul. Nadodrzańska 9 

       67-112 Siedlisko 

 

 Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2017 r. o cenę 

usługi transportowej składamy ofertę następującej treści: 

 

Na podstawie przedstawionej trasy oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto 

……………………………….  zł za/km 

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

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

Słownie: ………………………………………………………………………………. 

 

 

Rok produkcji:…………………………. 

Stan autokaru: ………………………… 

Klimatyzacja: Tak/Nie 

 

 

Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu o cenę warunki. 

Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT. 

 

 

      …………………………………………. 

       (podpis osoby upoważnionej) 

 


