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Płużnica, 24.08.2021 r. 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Zamawiający Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:  

świadczenie usług przejazdów na wyjazdach do kina/teatru/operetki   

w ramach projektu 

„Kluby Seniora w Gminie Książki” , umowa nr UM_WR.433.1.061.2021. 

 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, 

Działanie Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.   

 

I. Zamawiający 
Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 
Płużnica 37A 
87-214 Płużnica  
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przejazdów na wyjazdach do kina/teatru/operetki w  
ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Książki” 

III. Szczegółowa opis przedmiotu zamówienia 

1. Wyjazdy do kina/teatru/operetki  lub innej instytucji kultury realizowane będą na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

2. Świadczenie usług przejazdu musi się odbywać się autobusami posiadającymi minimum 40 
miejsc siedzących. 

3. 4 grupy x 3 wyjazdy = 12 wyjazdów;  
Szacowana ilość kilometrów w projekcie = 3 000 km 

4. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość kilometrów jest ilością orientacyjną, służącą do 
skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, 
któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację usług w 
podanych ilości, gdyż może one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej. 

5. Wybrany Wykonawca będzie świadczył usługi przejazdów na rzecz Zamawiającego w okresie od 
dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r. W ramach zamówienia odbywać się będą 
przejazdy z miejsca zamieszkania uczestników projektu (teren Gminy Książki) do miejsc 
wskazanych przez Zamawiającego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
Terminy, miejsca i godziny przejazdów będą ustalane z Wykonawcą na 5 dni przed realizacją     
usług. 

6. Opłaty drogowe i parkingowe ponosi Wykonawca. 
7. Pojazdy uczestniczące w realizacji usług muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu 

osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania 
techniczne. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji 
zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia i ważne badania 
lekarskie. Przewozy mogą być   dokonywane   środkami   transportu    spełniającymi    
wymagania    techniczne    określone  w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych 
przepisach związanych z przewozem osób. 

8. Rozliczenie usług odbywać się będzie sukcesywnie. Wykonawca wystawi Zamawiającemu 
fakturę po każdej zrealizowanej usłudze. 
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9. Terminy realizacji poszczególnych usług będą każdorazowo ustalone z Wykonawcą. 

10. Cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie 
ulega zmianie przez cały okres realizacji usług. 

 

IV. Miejsce i termin składania ofert 

1. Przesłać scan podpisanego formularza oferty cenowej na adres Zamawiającego tj.: 

trgp@trgp.org.pl lub a.huzarska@trgp.org.pl  

2. Dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Towarzystwo Rozwoju 

Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87 - 214 Płużnica, w godzinach pracy: od poniedziałku do 

piątku od 8:00 do 16:00;  

w terminie do 01.09.2021 roku do godziny 10:00 
 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
V. Warunki wymagane od wykonawców 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu 
zamówienia, 
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 

VI. Wymagane dokumenty 
Uzupełniony formularz oferty cenowej – stanowiący załącznik nr 1 

VII. Informacje dodatkowe 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu 
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu 
ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie 
zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym 
postępowaniu cenowym www.trgp.org.pl. 

2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  

Agnieszka Huzarska, tel. 608-759-795 
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