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Zapytanie ofertowe 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne 

działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja 

społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

poszukuje wykonawcy do zorganizowania usługi polegającej na: transporcie uczestników projektu 
„Schematom STOP!...” z Sejn do Suwałk (Aquapark Suwałki) oraz z Suwałk do Sejn, raz w 
miesiącu, w następujących miesiącach: V, VI, VII, IX, X, XI, XII.  
Dokładny termin transportu będzie ustalany z wykonawcą na początku miesiąca. Ilość osób oraz 
godzina będzie podawana Wykonawcy minimum 5 dni przed wykonaniem usługi. 
 
1. Wykonawca powinien zapewnić: 
- spełnienie wszystkich wymogów formalnych, dotyczących prowadzonej działalności, pojazdów, 
kierowców, 
- pojazd powinien posiadać niezbędne ubezpieczenie, ważne badania techniczne, 
- całkowita cena przewozu powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją usługi w 
wyznaczonych terminach, m. in.: pracę kierowcy, wynajem pojazdu, koszt paliwa. 
 
2. Kryterium wyboru 100% - cena za jeden przewóz. 
 
3. Formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego należy złożyć osobiście lub 
przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach: ul. Piłsudskiego 34, lub na e-
maila: biuro@pcpr.sejny.pl w terminie do 14.05.2014r. do godz. 13:00.  
 
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie możliwość negocjacji, w przypadku gdy cena 
zawarta w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie projektu na usługi stanowiące 
przedmiot niniejszego zapytania ofertowego. 
 
 
 

Z poważaniem 
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Pilotaż współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” 

Załącznik nr 1
  

 

Formularz ofertowy 

skierowana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. 

 

 

Firma 

 

 

 

Adres  

 

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego transportu uczestników projektu „Schematom STOP!...” do/z 

Aquaparku w Suwałkach. w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej 

i instytucji rynku pracy - pilotaż”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie 

systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, PO KL składam następującą ofertę:  

Cena ofertowa usługi brutto za 1 transport …..…………………………..…………………………………………… 

(słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………….). 

 

 

 

    ……………………………                           ………………………………… 

      Data                                          Czytelny podpis  

 

 


