Postępowanie nr PM24/8/2018
Olsztyn, dn. 29.03.2018 r.
(miejscowość i data )
ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olsztyn - Przedszkole Miejskie nr 24
ul. Żołnierska 37, 10-560 Olsztyn
NIP: 000883175, REGON: 7393081966
Strona internetowa: http://www.pm24olsztyn.dlaprzedszkoli.eu
tel./fax. 89 533 68 85, e-mail: przedszkolemiejskienr24@xl.wp.pl
Osoba do kontaktu: p. Małgorzata Hołubiec, tel. 609 276 660

ROZEZNANIE CENOWE

Zamawiający: Gmina Olsztyn - Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie 10-560 Olsztyn,
ul. Żołnierska 37, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:
PRZEWÓZ DZIECI z Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie wraz z opiekunami
Adres Przedszkola Miejskiego nr 24: 10-560 Olsztyn, ul. Żołnierska 37
1/ do Galerii Warmińskiej i z powrotem
Galeria Warmińska: ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn
a) Liczba osób: 50 dzieci + 4-6 opiekunów
Czas wizyty w Galerii Warmińskiej: 2 godziny
Liczba wyjazdów: 2
b) Liczba osób: 25 dzieci + 2-4 opiekunów
Czas wizyty w Galerii Warmińskiej: 2 godziny
Liczba wyjazdów: 1
2/ do Warmiolandii i z powrotem
Warmiolandia Kraina Warmisia: ul. Lubelska 29G, 10-406 Olsztyn
a) Liczba osób: 50 dzieci + 4-6 opiekunów
Czas wizyty w Warmiolandii: 1 godzina
Liczba wyjazdów: 2
b) Liczba osób: 25 dzieci + 2-4 opiekunów
Czas wizyty w Warmiolandii: 1 godzina
Liczba wyjazdów: 1
3/ do Muzeum Nowoczesności i z powrotem
Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”: ul. Knosały 3B, Olsztyn
a) Liczba osób: 50 dzieci + 4-6 opiekunów
Czas wizyty w Muzeum: 1 godzina
Liczba wyjazdów: 2
b) Liczba osób: 25 dzieci + 2-4 opiekunów
Czas wizyty w Muzeum: 1 godzina
Liczba wyjazdów: 1
4/ do Przedszkola Miejskiego nr 3 i z powrotem
Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Opolska 28, Olsztyn
Liczba osób: 25 dzieci + 2-4 opiekunów
Czas wizyty w przedszkolu: 60 minut
Liczba wyjazdów: ok. 5

Jednostka realizująca / Biuro projektu
Wnioskodawca

GMINA OLSZTYN

Projekt pt.

PEWNY START NA DOBRY POCZĄTEK

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24
10-560 Olsztyn, ul. Żołnierska 37
tel. faks 89 533 68 85

Za ofertę zostanie uznany wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną, FORMULARZ OFERTOWY załącznik
do
niniejszego
zapytania
ofertowego,
przesyłany
drogą
elektroniczną
na
e-mail:
przedszkolemiejskienr24@xl.wp.pl lub fax 89 533 68 85 w terminie do dnia 03.04.2018 r. do godz. 23:59.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: NAJNIŻSZA CENA brutto
2. Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji formularza ofertowego.
3. Termin płatności: 14 dni od daty wykonania przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku po realizacji zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2018 r.
5. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje dotyczące jej ceny.
6. Zamawiający odrzuci ofertę:
a) złożoną przez oferenta, który złożył więcej niż jedną ofertę w tym postępowaniu;
b) złożoną po terminie;
c) zawierająca zmianę lub uzupełnienie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny oraz w przypadku, gdy wartość oferty najkorzystniejszej
przewyższa wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
8. Postanowienia końcowe:
a) Postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego wyłączono stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy, prowadzone jest zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
b) Od czynności dokonanych przez zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
c) W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
9. Termin związania ofertą 30 dni od daty składania oferty.

DYREKTOR
Jadwiga Marszałek

Załączniki
1. Formularz ofertowy.
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