Bielawa, 15.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo
W związku z realizacją projektu pn. „2018=20.Porcelanowa Rocznica Współpracy Bielawy i
Hronowa”, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie zwraca się z zapytaniem o przedstawienie
oferty cenowej na usługę wynajmu 2 autobusów.
- Przedmiotem zamówienia jest przewóz osób, który będzie polegał na przewozie uczestników
imprezy (dorośli i dzieci ) z miejscowości Hronov (Czechy) do miejscowości Bielawa (Polska)
wg poniższego wyszczególnienia:
1. Przewóz w dniu 2.06.2018 grupy Ok. 40 osób (Ok. 30 dzieci + opiekunowe). Autokar należ
podstawić o g. 8.30 w miejscowości Hronov (Czechy – Urad Mesta). Wyjazd g.9.00. Przyjazd do
Bielawy g.11.00 MOKiS. Ok. g. 14.00 planowana godzinna wycieczka autokarowa po mieście
(Ok.30 km). Odwóz g.16.30 spod miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie do Hronova
(Urad Mesta). Łącznie ok.310 km. ( 4 x 70 km + 30)
2. Przywóz w dniu 2.06.2018 grupy Ok.30 osób (dorośli). Autokar należ podstawić o g. 7.30 w
miejscowości Hronov (Czechy – Urad Mesta). Wyjazd g.7.45. Przyjazd do Bielawy g.9.45 pod
Dolnośląski Inkubator Art. Przedsiębiorczości. Ok. g. 16.00 planowana godzinna wycieczka
autokarowa po mieście i okolicach (Ok.60 km). Odwóz ok. g.22.00 spod miejskiego Ośrodka
Kultury i Sztuki w Bielawie do Hronova (Urad Mesta). Łącznie ok.340 km. ( 4 x 70 km + 60)
3. Transport odbywać się będzie 2 autobusami z ważnymi badaniami technicznymi, środek
transportu powinien być ubezpieczony, spełniać wymogi estetyki i bezpieczeństwa.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
- dostawa: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa
- zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa,
NIP 882-18-71-326
- forma płatności: przelew 14 dni
- termin realizacji zamówienia:2.06.2018 r.
- termin składania ofert: od 15.05.2018 r. do 24.05.2018 r. do godz. 15.00
- miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a,
58-260 Bielawa lub mailowo: biuro@mokisbielawa.pl
- postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8
- przy wyborze ofert będzie brana pod uwagę najniższa cena (100%)
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Marcin Lichnowski
Tel.74 8337 404 email: m.lichnowski@wp.pl
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach mikroprojektu pod nazwą: „2018=20.
Porcelanowa Rocznica Współpracy Bielawy i Hronowa o numerze
rejestracyjnym:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001363 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika CzeskaPolska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

