Szczecin, 5.12.2018 r.
ROZEZNANIE RYNKU
nr 3/8.6/2018

1. Zamawiający:
TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski
ul. Krasickiego 15/2
71-333 Szczecin
tel/fax: 91-820-66-90

2. Szczegółowy opis przedmiotu procedury
 Cel i przedmiot procedury
Celem postepowania jest ustalenie ceny usługi transportowej (przewozu osób ) na potrzeby projektu
„Szkolne biuro ćwiczeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób
dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
TRASA PRZEJAZDU
Trasa przejazdu (orientacyjna)

Sobota

Niedziela

Wielkość grupy

Przyjazd do Stargardu
9.50

Przyjazd do Stargardu
8.50

Ok.12 osób

Wyjazd ze Stargardu
16.05

Wyjazd ze Stargardu
15.10

Ok. 12 osób

Punkt docelowy – Stargard (dokładny
adres zostanie podany w późniejszym
terminie)
Osoby zamieszkują miejscowości:
Czarnkowo 73-121 Marianowo
Wiechowo 73-121 Marianowo
Cieszyno 73-155 Węgorzyno
Rogówko 73-155 Węgorzyno
Chociwel 73-120
Grabowo 73-110 Stargard
Pęzino 73-131
Reńsko 74-201 Warnice
Suchanki 73-132 Suchań
Dolice 73-115
Stara Dąbrowa 73-112 Stara Dąbrowa
Stargard
Rozwiezienie osob do miejscowości
wymienionych powyżej

Prosimy o ułożenie trasy przejazdu zgodnie kolejnością położenia miejscowości. Istnieje możliwość
rozpisania oferty na dwa środki transportu ze względu na specyfikę położenia miejscowości lub
przedstawienie
innej
propozycji
(uwzględniając
czynniki
ekonomiczne
i zrównoważony rozwój).

3. Termin i forma realizacji zamówienia:
 Usługa
transportow
realizowana
będzie
od
stycznia
2019
r.
do
27 października 2019 r., w weekendy (sobota – niedziela), z wyjątkiem świąt, ferii zimowych,
wakacji. Dokładny harmonogram zostanie dostarczony w późniejszym terminie. Harmonogram
godzin wyjazdu w podziale na poszczególne dni będzie ustalany każdorazowo na dwa dni przed
realizacją usługi.
 forma płatności – faktura termin płatności 14 dni.
4. Wymagania wobec oferty:
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres szczecin@top-projekt.eu lub składać
osobiście u Zamawiającego do 12.12.2018 r. do godz. 12.00
Miejsce złożenia oferty: adres korespondencyjny, numer faksu i adres mailowy:
TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski
ul. Ściegiennego 25/16, 70-354 Szczecin
Faks: 91-820-66-90
Mail: szczecin@top-projekt.eu
Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.
Oferta cenowa Wykonawcy powinna zawierać wszelkie obciążenia (podatek).
5. Warunki wyboru Wykonawcy
1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2) Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków
zamówienia.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4) Niniejsza oferta nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Zamówienie zostanie sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku z dn. 5.12.2018 r.
DANE WYKONAWCY:
………………………………………………………………..…………………….…..
Imię i nazwisko/nazwa firmy
………………………………………………………………..…………………….…..
Ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość
………………………………………………………………..…………………….…..
Telefon kontaktowy
………………………………………………………………..…………………….…..
Adres e-mail
OFERTA CENOWA
1. Oferowany koszt usługi transportowej kształtuje się następująco:

Sobota

Niedziela

Wielkość
grupy

Przyjazd do
Stargardu
na godz. 9.50

Przyjazd do
Stargardu na
godz. 8.50

Ok.12 osób

Wyjazd ze
Stargardu ok.
godz. 16.05

Wyjazd ze
Stargardu ok.
godz. 15.10

Ok. 12 osób

Trasa przejazdu (orientacyjna)

Koszt przejazdu w
obie strony
w PLN/ z
uwzględnieniem
stawki za 1 km

Punkt docelowy – Stargard
(dokładny adres zostanie podany w
późniejszym terminie)
Osoby zamieszkują miejscowości:
Czarnkowo 73-121 Marianowo
Wiechowo 73-121 Marianowo
Cieszyno 73-155 Węgorzyno
Rogówko 73-155 Węgorzyno
Chociwel 73-120
Grabowo 73-110 Stargard
Pęzino 73-131
Reńsko 74-201 Warnice
Suchanki 73-132 Suchań
Dolice 73-115
Stara Dąbrowa 73-112
Wyjazd ze Stargardu
Rozwiezienie osob do miejscowości
wymienionych powyżej
Razem koszt łączny

2. Zostałem/am poinformowany/a o przedmiocie zamówienia.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………, dnia ………………………..

…………………………………………………………
(czytelny podpis)

