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OPS.241.3.2014.AW                                                                                 Wołczyn, dn. 14.03.2014 r. 
 

 
Zapytanie ofertowe  

 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie zaprasza do 
składania ofert na świadczenie USŁUGI TAXI, dotyczącej przewozu dziecka/dzieci w sytuacji 
zajścia zdarzenia skutkującego potrzebą odebrania dziecka z rodziny naturalnej i przewiezienia 
dziecka do innego członka rodziny lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
 

I.  Przedmiot zamówienia:  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi TAXI związanej  
z przewozem dziecka/dzieci w sytuacji zajścia zdarzenia skutkującego potrzebą odebrania 
dziecka z rodziny naturalnej i przewiezienia dziecka do innego członka rodziny lub do 
placówki opiekuńczo-wychowawczej  po zgłoszeniu na telefon komórkowy Wykonawcy 
przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie lub Policji, takŜe w porach 
nocnych i w dniach wolnych od pracy. 

            Usługa TAXI obejmować będzie takŜe godziny postoju.. 

2. Wykonawca oświadcza (a udokumentuje w dniu podpisania umowy), Ŝe posiada uprawnienia 
do wykonywania (określonej) działalności lub czynności (zgodnie z przedmiotem 
zamówienia) oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, posiada licencję na przewóz osób, posiada OC od działalności oraz dodatkowo 
OC i NNW pojazdów, które będą wykonywały przewóz, posiada wiedzę i doświadczenie oraz 
uprawnionych kierowców do wykonywania usługi, posiada atestowany fotelik/foteliki do 
przewozu dzieci. 

3.  W przypadku awarii pojazdu lub niedyspozycji kierowcy, Wykonawca zgłasza brak 
dyspozycyjności i moŜliwości przyjęcia zgłoszenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wołczynie osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w dniu  zdarzenia.   

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przejechane kilometry oraz godziny 
postoju. 
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 
Faktury/rachunki wystawiane będą w ciągu 10 dni od zajścia zdarzenia . Płatność nastąpi 
przelewem na wskazane konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
faktury/rachunku przez Zamawiającego. 
 

II.  Termin wykonania zamówienia: od marca 2014 do 31 grudnia 2014 roku.. 
 

III.  Kryteria oceny ofert: 
 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej w oparciu  
o następujące kryteria: 
 

- cena: 100%  
Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji umowy. 
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IV.  Miejsce i termin składania oferty:  
 
Ofertę podpisaną przez upowaŜnioną osobę naleŜy złoŜyć w formie pisemnej z dopiskiem „Oferta na 
usługę TAXI” do dnia 21 marca 2014 r. do godziny 15.00 osobiście lub przesłać pocztą na adres: 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Miarki 12, 46-250 Wołczyn lub faksem na nr 77 418 89 80 lub 
pocztą elektroniczną na adres: opswolczyn@poczta.onet.pl 
 

V. JeŜeli Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa  
z Wykonawcą w sprawie realizacji zamówienia. 

 
VI.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy 

Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę. 
 

VII.  Osoba do kontaktu: Agnieszka Wilczek lub Ewa Pluta tel. 77 418 89 80. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 12, 46 – 250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80 
e-mail: opswolczyn@poczta.onet.pl 

 

 
   

                                                                                                     …………….…………………….. 
(miejscowość, data) 

Nazwa i adres Wykonawcy 
........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

NIP................................................................. 
 

    
OFERTA 

na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro  
 

Nawiązując do zapytania ofertowego na świadczenie USŁUGI TAXI, dotyczącej przewozu 
dziecka/dzieci w sytuacji zajścia zdarzenia skutkującego potrzebą odebrania dziecka z rodziny 
naturalnej i przewiezienia dziecka do innego członka rodziny lub do placówki opiekuńczo-
wychowawczej oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

1. Cena jednostkowa za 1 km 
..................... zł netto, słownie: .................................................................................. zł., 
..................... zł brutto, słownie: ................................................................................. zł., 
w tym .................... zł VAT (........% VAT), słownie ..................................................... 
......................................... zł. 

5. W przypadku postoju stawka za 1 godzinę postoju wynosi: 
..................... zł netto, słownie: .................................................................................. zł., 
..................... zł brutto, słownie: ................................................................................. zł., 
w tym .................... zł VAT (........% VAT), słownie ..................................................... 
......................................... zł. 

6. Termin wykonania zamówienia: od marca do 31 grudnia 2014 roku. 
7. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeŜeń, w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 
warunkach określonych w niniejszym postępowaniu.  

8. Oświadczam, Ŝe posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności 
związanych z realizacją niniejszego zamówienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania. 

9. Oświadczam, Ŝe dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

10. Posiadam licencję na przewóz osób. 
11. Posiadam OC od działalności oraz dodatkowo OC i NNW pojazdów, które będą wykonywały 

przewóz.  
12. Posiadam wiedzę i doświadczenie oraz uprawnionych kierowców do wykonywania usługi. 
13. Posiadam atestowany fotelik/foteliki do przewozu dzieci. 

 
................................................................ 
(podpis oferenta lub osoby uprawnionej 
do reprezentowania oferenta) 


