
 
 

 

Płużnica, 12.12.2018 r.  

  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na dowozy uczestników na zajęcia do 3 Klubów Seniora i inne przejazdy niesamodzielnych 

uczestników w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako realizator zadania 

zaprasza do składania ofert na dowozy uczestników na zajęcia do 3 Klubów Seniora i inne przejazdy 

niesamodzielnych uczestników w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”. 

 

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Dowóz i odwóz uczestników na zajęcia do 3 Klubów Seniora w terminie od 02 stycznia 2019 roku 

do 31 grudnia 2019 roku. 

2. Uczestnikami projektu są osoby niesamodzielne, ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność. 

3.  Dowóz i odwóz uczestników projektu dotyczy 3 Klubów Seniora na terenie Gminy Płużnica – w 

miejscowościach Orłowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica. 

4. Przewozy osób odbywać się będą od miejsca zamieszkania uczestnika projektu do Klubu Seniora 

lub do Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, lekarza specjalisty, na rehabilitację na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

6. Zorganizowany przewóz osób niesamodzielnych musi być realizowany tylko i wyłącznie do 

realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostosować 

harmonogram przewozu osób do harmonogramu zajęć opracowanego i przekazanego przez 

Zamawiającego z min. tygodniowym wyprzedzeniem. 

7. Wykonawca zapewnia optymalnie najkrótszą trasę przejazdu uczestników projektu. 

8. Do obsługi zamówienia należy zapewnić pojazd przeznaczony do przewozu minimum 9 osób oraz 

posiadający aktualne badania techniczne, ubezpieczenia OC i NW. 

 

II. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do: 

1. świadczenia usługi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP  

(z ważnym badaniem technicznym) spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz 

wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do ich świadczenia, 

2. utrzymać w należytym porządku i czystości bus, 

3. przestrzegać przepisy BHP i ppoż, 

4. zapewnienia w przypadku awarii pojazdu, transportu zastępczego spełniającego wymagania 

określone w przedmiocie zamówienia. 

5.zapewnić pojazd przeznaczony do przewozu minimum 9 osób. 

6. zapewnienia wszystkim przewożonym osobom miejsc siedzących w pojeździe 

 

-  Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz 

stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja 

Transportu Drogowego). 

- Zamawiający nie dopuszcza łączenia kursów przewozu uczestników projektu z przewozem osób 

spoza projektu.  

 



 
 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 

Dowozy i inne przejazdy  będą wykonywanie od dnia 02 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.  

 

IV.  Sposób składania dokumentów: 

Wykonawcy składający oferty proszeni są o sporządzenie ich w języku polskim. 

Ofertę można przesłać e-mailem na adres a.huzarska@trgp.org.pl lub dostarczyć w zamkniętej 

kopercie na adres: Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 

Płużnica 

Koperta/Tytuł e-maila powinna/ien zawierać opis: „Dowozy uczestników na zajęcia” 

następujących dokumentów: 

 formularz oferty (załącznik nr 1) 

• oświadczenie (załącznik nr 2). 

 

V. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 

37A, 87-214 Płużnica w zaklejonej i opisanej kopercie albo przesyłać e-mailem na adres 

a.huzarska@trgp.org.pl  do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 12.00. 

- o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie, 

- oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione. 

 

VI. Kryteria wyboru ofert: 

cena (załącznik nr 1)-100% 

Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie z załączonym 

formularzem ofertowym. 

Proponowana cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia 

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden wykonawca, o wyborze oferty zadecyduje 

posiadane doświadczenie kandydata.   

 

VII. Zapytanie o przedmiot zamówienia: 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Huzarska 

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 608-759-795 

 

Do zapytania ofertowego dołączono następujące złączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie 
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