Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół
o wartości od 5 000 zł do 130 000 zł
Zamawiający: Miasto Pabianice ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice NIP 731-196-27-56, REGON
472057715 zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowóz dzieci do szkół.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza Pabianice.
2. Zamówienie dotyczy dowozu dzieci w roku szkolnym 2021/2022 w dni robocze w czasie trwania
zajęć szkolnych.
3. Cena za dowóz powinna obejmować pełne koszty usługi.
Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi kwotę brutto za 1 km dowozu dziecka oraz dziecka na wózku. Wartość dowozu
obliczona będzie jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i ceny za 1 km uzgodnione pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2021 r. do godz. 12 drogą elektroniczną na adres
wboryn@um.pabianice.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, Wydział Edukacji, Kultury i
Sportu ul. Św. Jana 10, pok. nr 1. Za termin złożenia ofert uważa się dzień i godzinę faktycznego złożenia
oferty w siedzibie zamawiającego. Otwarcie ofert: 14.06.2021 r. o godz. 13 w Wydziale Edukacji, Kultury i
Sportu Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Św. Jana 10.
Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub
upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony
pieczątką imienną.
Kryterium wyboru ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, przyjmując za najkorzystniejszą
ofertę z najniższą ceną. Oferty, które nie będą spełniały warunku zapisanego w opisie przedmiotu
zamówienia zastaną odrzucone.
Warunki płatności:
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za wykonaną usługę raz na miesiąc przelewem w terminie do 14
dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Wyniki postępowania zamawiający ogłosi na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie powiadomiony przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320).

