
……………….…….…………….
                 pieczątka Zamawiającego

Świnoujście, dnia 11.05.2022  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/MDK/2022

1. Zamawiający: Miejski Dom Kultury w  Świnoujściu, u. Wojska Polskiego 1/1.

2. Dane do kontaktu: Bartek Wutke, tel. 91 327 87 64

3. Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia :   usługa transportowa dla Miejskiego Chóru

Dziewczęcego Logos. Szczegółowa specyfikacja usługi:

1) Harmonogram:

a) 20 maja 2022:

◦ godz.  8.00  –  zbiórka  i  wyjazd  ze  Świnoujścia,  spod  przeprawy promowej

Warszów (Bieliki), przejazd do Wejherowa, ul. I Brygady Wojska Polskiego 7.

b) 21 maja 2022:

◦ godz. 12.00 – przejazd z Wejherowa, ul. I Brygady Wojska Polskiego 7, do

Strzepcza na obiad (szczegółowy adres do ustalenia) (12.40),

◦ godz. 14.00 – przejazd ze Strzepcza do kościoła pw. św. Marii Magdaleny.

ul. ks.  Rotty 9,  Strzepcz,  na  przesłuchania  konkursowe oraz  galę  finałową

(14.45 – 20.00),

◦ godz. 20.00 – powrót do Wejherowa,  ul. I Brygady Wojska Polskiego 7, do

miejsca noclegu.

c) 22 maja 2022:

◦ godz. 9.00 – powrót do Świnoujścia, przeprawa Warszów (Bieliki).

2) Ilość osób: 28.

3) Przewóz  powinien  się  odbyć  wyłącznie  środkiem  transportu,  spełniającym

wymagania techniczne określone w przepisach Prawo o ruchu drogowym i innych

przepisach związanych z przewozem osób.

4) W  cenę  usługi  powinny  być  wliczone  opłaty  parkingowe,  ewentualne  koszty

delegacji i wyżywienia.

5) Noclegi dla kierowcy zapewnia Stowarzyszenie „Logos”.



4. Kryteria oceny ofert:

1) wybór  oferty  najkorzystniejszej  zostanie  dokonany  na  podstawie  następujących

kryteriów:  najniższa cena.

2) za  ofertę  najkorzystniejszą  Zamawiający  uzna  ofertę,  której  zostanie  przyznana

najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów –  dotyczy sytuacji gdzie

określono minimum dwa kryteria oceny oferty.

5. Data realizacji zamówienia: wg harmonogramu.

6. Wymagania,   jakie   powinien   spełnić   Wykonawca   w   zakresie   zamówienia  w   zakresie

dokumentów i oświadczeń (np. koncesje, zezwolenia).1 

1) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

7. Forma oferty. Sposób składania oferty:

1) oferta  powinna być  sporządzona  w języku polskim,  na  formularzu oferty  według

wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego;

2) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń

woli  w  imieniu  wykonawcy.  Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  musi  być

dołączone do oferty,  o ile  nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez

wykonawcę;

3) ofertę można: 

a) przesłać  w  formie  skanu  podpisanych  dokumentów  na  adres  e-mail:

org2@mdk.swinoujscie.pl;

b) złożyć  osobiście  w  siedzibie  Zamawiającego  (pok.  Nr  312)  lub  przesłać

pocztą  na adres: 72- 600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/1;

4) termin złożenia oferty: do dnia 16.05.2022 r., do godz. 10:00;.

5) oferta  złożona  po terminie  zostanie  odrzucona.  O zachowaniu terminu  składania

ofert decyduje data wpływu do Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu

8. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 16.05.2022 r, godz. 11:00, w miejskim Domu

Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1 w Sali 312; 

9. Warunki  płatności:  na  konto  bankowe  w  terminie  do  14  dni  od  otrzymania  prawidłowo

wystawionej faktury VAT.

10. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym

etapie  prowadzonego  postępowania  i  nie  wybrania  żadnej  z  przedstawionych  ofert  bez



podania  przyczyny.  W  przypadku  zaistnienia  powyższych  okoliczności  Oferentom  nie

przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

…………………………………………………………………………..

                                                                                       Zamawiający

              

            sporządził:

          ……………………………………………………………………………….…

        imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego merytorycznie 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy;

2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych;

1 jeżeli dotyczy


