Projekt „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Na podstawie Art. 4. pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484 i Nr
234, poz. 1386) oraz § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro (4,0196) stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650). w oparciu o Zarządzenie Nr 19/WO/2011
Burmistrza Miasta Sierpc z dn. 21.02.2011 r
Sierpc, 07 września 2012r.

Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo !
W związku z realizacją przez Gminę Miasto Sierpc projektu ,,Wspieranie przedsiębiorczości
dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej'' w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 1.7 „Promocja
Gospodarcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia
usługi transportowej przewozu osób i sprzętu na Międzynarodowe Targi Wyrobów
SpoŜywczych POLAGRA FOOD.
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Międzynarodowe Targi Wyrobów SpoŜywczych POLAGRA FOOD do

sprzętu na
Poznania

w następujących terminach:
1. 8 października 2012 roku
a) godz. 04:00 loco: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a – podstawienie transportu;
b) godz. 04:15 - wyjazd do Poznania MTP ul. Głogowska 14;
c) godz. 19:00 - przyjazd do Sierpca.
2. 11 października 2012 roku
a) godz. 10:00 loco: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a – podstawienie transportu;
b) godz. 10:15 - wyjazd do Poznania MTP ul. Głogowska 14;
c) godz. 20:00 - przyjazd do Sierpca.

Poprzez wykonanie usługi Zamawiający rozumie podstawienie środka transportu w dniu
poprzedzający wyjazd w celu załadunku pod wskazany przez Zamawiającego adres na terenie Sierpca.
Przewóz grupy osób oraz ich bagaŜu na miejsce odbywających się targów MTP w Poznaniu w
terminach wskazanych powyŜej.
Zamawiający zastrzega korektę zmian zaplanowanych godzin wyjazdów i przyjazdów.
Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania środkiem transportu odpowiadającym spełnieniu
wymagań przewozu do 6 osób oraz przyczepy o wymiarach wewnętrznych min. 1,40mx2,00m ze
stelaŜem i pokryciem zewnętrznym.
Istotne dla stron postanowienia:
1. W razie złoŜenia przez Wykonawcę więcej niŜ jednej oferty, wszystkie złoŜone przez niego
oferty zostaną odrzucone.
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2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt zastępczego środka transportu
o podobnym standardzie w przypadku awarii lub zaistnienia innych przyczyn
uniemoŜliwiających realizację usługi.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność techniczną udostępnionego środka transportu
oraz za zapewnienie bezpieczeństwa.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z świadczeniem usługi.
5. Zamawiający w przypadku podejrzenia o niewłaściwy stan techniczny, zagraŜający
bezpieczeństwu podróŜnych ma prawo wezwać właściwy organ kontroli w celu sprawdzenia
stanu technicznego pojazdu.
6. Płatność za wykonanie usługi zostanie uregulowana przelewem na rachunek wykonawcy
podany w umowie, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby
zamawiającego.
Wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna pod względem łącznej ceny brutto.
BliŜsze informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a,
w Wydziale Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 32, tel. (24) 275-86-49.
Prosimy o złoŜenie pisemnej oferty.
Pisemne oferty naleŜy składać w terminie do dnia 17 września 2012r. do godz. 11:00 w Sekretariacie
(pok. 12) Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.
Kopertę naleŜy zaopatrzyć w napis:
„Świadczenie usługi transportowej przewozu osób i sprzętu na

Międzynarodowe Targi Wyrobów SpoŜywczych POLAGRA FOOD.”
Nie otwierać przed 17.09.2012, godz. 11:15.
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