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Zapytanie ofertowe na przejazd 

autokarem/mikrobusem w ramach wyjazdu 

aktywizującego „Lepszy przykład niż wykład”  

z dnia 30.09.2016r. 
 

1. Zamawiający:  
Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

ul. Kilińskiego 1  
47-303 Krapkowice 

 

Szanowni Państwo,  
Stowarzyszenie Kraina św. Anny zwraca się z prośbą o wycenę przejazdu (tam i powrót) do 

Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie, woj. Małopolskie. 

 

2. Przedmiot zamówienia:  

Wynajęcie autokaru/mikrobusu na przejazd grupy do 30 osób, do Inkubatora Kuchennego – 

Bugaj Zakrzowski Gmina Stryszów, woj. Małopolskie.  

Trasa: 

a) Planowane trzy miejsca zbiórki – Tarnów Opolski (Urząd Gminy Tarnów Opolski, 

ul. Dworcowa 6), Krapkowice (Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Kilińskiego 1) oraz 

Strzelce Opolskie (Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1). 

b) Przyjazd o godz. 8.30 do Biura Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” w 

Lanckoronie nr 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego), 34-143 

Lanckorona. 

c) Godz. 9.00 przejazd do Inkubatora Kuchennego w Bugaju Zakrzowskim. 

d) Planowany powrotny wyjazd około godz. 18.30-19.00 (trasa powrotna przez Strzelce 

Opolskie, Krapkowice i Tarnów Opolski). 

 

Wymagania autokaru/mikrobusu: 

- sprawna klimatyzacja; 

- ważny przegląd techniczny pojazdu. 

 

3. Termin wyjazdu 9 styczeń 2017 r. 
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4. Termin, miejsce i forma przesyłania zgłoszeń ofertowych: 

 

Nadsyłanie pytań i ofert do dnia 28.10.2016r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres  

e-mailowy: animacja@annaland.pl, sprawę prowadzi: Sandra Koźba. 

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wycenę zawierającą koszt przejazdu wskazując 

czy wycena dotyczy mikrobusu, czy autobusu (zgodnie z przedmiotem zamówienia) oraz 

skan licencji na przewóz osób. Ponadto proszę zaproponować godzinę wyjazdu. 

 
5. Kryterium wyboru oferty są:  

 cena obejmująca całkowity koszt przejazdu brutto; 
 zgodność oferty z zamówieniem; 

 jasność i przejrzystość oferty. 




 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Sandra Koźba tel. 77 44 67 130,  

mail: animacja@annaland.pl. 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem  
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania 
pozyskania ofert na każdym jego etapie bez podania przyczyn (zakończenie procedury bez wybrania wykonawcy. 
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