POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
WE W ODAWIE
o g

konkurs

ofert

na

a s z a

us ugi

transportowe

polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych
terminowo i punktualnie podstawianym samochodem
od 10 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

W podanym wy ej okresie przewidywane jest wykonanie przejazdów w
ilo ci oko o 18.000 km
Termin sk adania ofert do dnia 03.01.2014r. do godz.1000 w sekretariacie
PSSE we W odawie Al.J.Pi sudskiego 66.
Publiczne otwarcie ofert nast pi w dniu 03.01.2014r. o godz. 1130 w PSSE
we W odawie Al.J.Pi sudskiego 66.
W

post powaniu mog

wzi

udzia

oferenci spe niaj cy warunki

wymagane przy transporcie osób oraz posiadaj cy pojazd z mo liwo ci
pod czenia urz dzenia ch odniczego do zasilania. Wzory za czników do
oferty mo na uzyska

w sekretariacie PSSE W odawa lub na stronie

internetowej http://pssewlodawa.pis.gov.pl
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 82 5721405.

W za . wzór zapytania ofertowego.

…………………………..
…………………………..
………..…………………
(nazwa i adres oferenta)

FORMULARZ
ZAPYTANIA OFERTOWEGO O CEN
CZ

I ( wype nia Zamawiaj cy )

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ CEGO:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we W odawie
22-200 W odawa
Al.J. Pi sudskiego 66
NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Us uga transportowa polegaj ca na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych wg.
zapotrzebowania przekazanego telefonicznie jeden dzie wcze niej w okresie od 10.01.2014r. do
31.12.2014r., na ok. 18.000 kilometrów, terminowo i punktualnie podstawionym samochodem w pe nej
sprawno ci technicznej wraz z kierowc .
Warunki techniczne samochodu:
- samochód osobowy spe niaj cy warunki wymagane przy transporcie osób oraz posiadaj cy mo liwo
pod czenia urz dzenia ch odniczego do zasilania,
- liczba miejsc: 5,
- w przypadku awarii pojazdu zabezpieczenie równorz dnego rodka transportu.
OKRES GWARANCJI: WARUNKI P ATNO CI:
P atno za wykonanie przedmiotu zamówienie realizowana b dzie na podstawie
faktury wystawionej i dor czonej Zamawiaj cemu w ostatnim dniu roboczym miesi ca.
Faktura wystawiona b dzie na: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we
odawie, Al.J. Pi sudskiego 66, 22-200 W odawa, NIP 565-12-05-869 p atna w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku przez Zamawiaj cego,
gotówk lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy
TERMIN WYKONANIA: 10.01.2014r. – 31.12.2014r.
MIEJSCE I TERMIN Z
ENIA OFERTY:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we W odawie,
Al.J. Pi sudskiego 66,22-200 W odawa
Ofert mo na z
osobi cie, poczt , poczt elektroniczn na adres: psse.wlodawa@pis.gov.pl
tel. 82 5721405 lub faksem pod nr: fax 82 546 15 20 do dnia 03.01.2014r. do godz. 1000.
Informacja o zamówieniu zamieszczona jest na stronie internetowej PSSE W odawa.
KRYTERIA OCENY:
najkorzystniejsza cena za 1 kilometr, posiadane uprawnienia Wykonawcy, w
pojazdu, wymagane wyposa enie.

ciwy stan techniczny

OSOBA UPOWA NIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Daniluk Wies awa, tel. 82 5721405
Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej we W odawie
mgr Bo ena Niewiarowska- obacz

CZ

II ( wype nia Wykonawca )

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………...
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
REGON: ………………………………………………………………………………………………..
Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………….
CENA OFERTY:
1. netto:............…………………………………………………………….……....………… z
ownie: ……………………………………………………………………………………………..
2. podatek VAT:

……….....…………………………………….……..……………..…… z

ownie: ……………………………………………………………………………………………..
3. brutto: ………………………………………………………..…………………..………….. z
ownie: ……………………………………………………………………………………………..

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2014r. – 31.12.2014r.
OKRES GWARANCJI: WIADCZENIE:
1. zapozna em si z opisem przedmiotu zamówienia,
2. wyra am zgod na warunki p atno ci okre lone w niniejszym formularzu,
3. w przypadku wyboru oferty zobowi zuj si do zawarcia umowy,
4. wykonam zamówienie zgodnie z warunkami okre lonymi w niniejszym formularzu,
5. prowadz dzia alno gospodarcz w zakresie us ug transportowych i spe niam
warunki okre lone przepisami w transporcie drogowym,
6. dysponuje pojazdem marki …………………………………. Nr rej. …………………… ,
który jest przystosowany do pod czenia i uruchomienia urz dzenia ch odniczego.

……………………………………
(data i podpis wykonawcy)

