
 

 

 

 

Gryfino, dn. 5 maja 2017r. 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM 

 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”- partnerzy projektu Partnerska 
Akademia Przedsiębiorczości zapraszają do złożenia oferty cenowej w trybie pozaustawowym na 
zapewnieniu pięciu usług transportowych. 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ul. Sprzymierzonych 1 
74-100 Gryfino 
tel. 516 196 740 

          e-mail:  biurodirow@gmail.com 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

                Usługa polegająca na zapewnieniu pięciu usług transportowych dla dziewięciu 
uczestników projektu współpracy wg. poniższego harmonogramu: 
I usługa 
23 czerwca 2017 roku (piątek) wyjazd o godz. 6.00 wyjazd z Gryfina, ul. Sprzymierzonych 1 do miejscowości Długie, 

ul. Dobiegniewska 30, 66-500 - dowóz uczestników projektu współpracy 

25 czerwca 2017 roku (niedziela) o godzinie 15.00 wyjazd z Długie do Gryfina, ul. Sprzymierzonych 1 - odwóz 

uczestników projektu współpracy. Długość trasy około 250 km. 

 

II usługa 

14 lipca 2017 roku (piątek) wyjazd o godz. 6.00 wyjazd z Gryfina, ul. Sprzymierzonych 1 do miejscowości Długie, 

 ul. Dobiegniewska 30, 66-500 - dowóz uczestników projektu współpracy 

16 lipca 2017 roku (niedziela) o godzinie 15.00 wyjazd z Długie do Gryfina, ul. Sprzymierzonych 1 - odwóz 

uczestników projektu współpracy. Długość trasy około 250 km. 

 

III usługa  

28 lipca 2017 roku (piątek) wyjazd o godz. 6.00 wyjazd z Gryfina, ul. Sprzymierzonych 1 do miejscowości Długie,  

ul. Dobiegniewska 30, 66-500 - dowóz uczestników projektu współpracy 

30 lipca 2017 roku (niedziela) o godzinie 15.00 wyjazd z Długie do Gryfina, ul. Sprzymierzonych 1 - odwóz 

uczestników projektu współpracy. Długość trasy około 250 km. 

 

IV usługa  

23 wrzesień 2017 roku (niedziela) wyjazd o godz. 6.00 wyjazd z Gryfina, ul. Sprzymierzonych 1 do Międzynarodowe 

Targi Poznańskie, Głogowska 14, 60-101 Poznań - dowóz uczestników projektu współpracy 

23 wrzesień 2017 roku (niedziela) o godzinie 15.00 wyjazd z Międzynarodowe Targi Poznańskie, Głogowska 14, 60-

101 Poznań do Gryfina, ul. Sprzymierzonych 1 - odwóz uczestników projektu współpracy. Długość trasy około 440 km. 

 

V usługa 

grudzień 2017 roku (sobota) wyjazd o godz.10.00 wyjazd z Gryfina, ul. Sprzymierzonych 1 do miejscowości Długie,  

ul. Dobiegniewska 30, 66-500 - dowóz uczestników projektu współpracy 

grudzień 2017roku (niedziela) o godzinie 11.00 wyjazd z Długie do Gryfina, ul. Sprzymierzonych 1 - odwóz 

uczestników projektu współpracy. Długość trasy około 250 km. 

 

Stowarzyszenie nie zapewnia wyżywienia i noclegu dla kierowcy. 
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2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 
 Cena ( brutto) dla każdej usługi oraz cena (brutto) za całość 
 Parametry techniczne busa (model, rocznik oraz ilość miejsc) 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Termin realizacji zamówienia: 

 23-25.06.2017r; 14-16.07.2017r; 28-30.07.2017r.; 23.09.2017r.; 12.2017r 

5. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Pracownik ds. promocji i szkoleń – Monika Domagała-Janowska Koordynator projektu 
współpracy PAP (woj. zachodniopomorskie), adres e-mail: lgd.janowska@gmail.com,             

nr tel.: 516 196 740 
 Justyna Olkiewicz- Sobczak – Koordynator projektu współpracy PAP ( woj. dolnośląskie) 
  adres e-mail: promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl, nr tel.:  71/ 733 78 88 
 

6. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

12.05.2017 r. do godziny 12:00 

7. Oferta powinna być podpisana przez oferenta. 

 
8. Oferta może być przesłana: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentów) na adres: 
biurodirow@gmail.com 

9. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 
 

 cenę – 80% ( max.80 pkt. najniższa oferta a pozostałe proporcjonalnie mniej) 
 parametry busa – 20% ( max.20 pkt. – bus posiadający klimatyzację, rocznik 2007 lub 

młodszy) 

 
10. Płatność: 

 Stowarzyszenie dokona płatności po realizacji każdej usługi po wystawieniu faktury z 
odroczonym terminem na koniec danego miesiąca. 

11. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych www.dirow.pl 

 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.      
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