Lubartów, dnia 04.12.2020 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów
.............................................................
zamawiający

Instrukcja dla oferentów

Proponujemy Państwu złożenie oferty cenowej na dowóz posiłków do szkół w gminie Lubartów.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty.
Zaoferowana cena musi obejmować wszelkie koszty, które ponosi oferent i poza
zaproponowaną w formularzu oferty stawką Oferent nie może żądać od Zamawiającego żadnych
dodatkowych opłat.
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dowóz posiłków w okresach od 04.01.2021r. do 30.06.2021 r.
i od 01.09.2021 r. do 23.12.2021 r. na trasach:
1. Skrobów ( pobranie posiłków) – dowóz do szkół w miejscowościach:
a) Brzeziny
b) Nowodwór
c) Szczekarków
2. Łucka (pobranie posiłków) – dowóz do szkół w miejscowościach:
a) Wandzin
b) Annobór
Długość trasy wyszacowano na 68 km.
Dowóz posiłków ma się odbywać w godzinach 9:00 - 12:00,
Dokładne godziny odbioru i dostawy posiłków uzgadniane
poszczególnych szkół.

będą

z

dyrektorami

II. Sposób przygotowania oferty
1. Obowiązkiem Oferenta jest wypełnienie załączonego formularza oferty i podpisanie go
przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
2. Dopuszcza się możliwość składania ofert na wybrane trasy bądź łącznie na wszystkie.
3. W ofercie należy podać stawkę za kilometr przejazdu samochodu cyfrowo i słownie oraz
długość trasy w kilometrach.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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5. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na dowóz
posiłków”.
6. Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do
realizacji zamówienia wydane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
„Sanepid”.
7. Każdy Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące
zamówienia.
III. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie
ul. Lubelska 18A w terminie do dnia 22.12.2020 r. do godziny 10:00.

IV. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu
Zamawiającego.

22.12.2020 r. o godzinie 11:00

w siedzibie

2. Oferent ma prawo być obecny przy otwieraniu ofert.

V. Zasady oceny ofert
Cena usługi - 100 %
VI. Sposób i terminy

wykonania usługi , zmiany ceny.

1. Zamówienie będzie realizowane w okresach od 04.01.2021r. do 30.06.2021 r.
i od 01.09.2021 r. do 23.12.2021 r. w dniach w których szkoły odbywają zajęcia.
Godziny dowozu ustalone zostaną z dyrektorami poszczególnych szkół.
1. Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany w ciągu 7 dni do podpisania
umowy na świadczenie usługi pod rygorem odrzucenia oferty.
VII. Warunki płatności
Zapłata za wykonaną usługę będzie następować za każdy miesiąc w terminie 14 dni od daty
złożenia przez dostawcę faktury. Z tytułu nieterminowej zapłaty dostawca ma prawo żądać
odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

