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Zapytanie ofertowe  

z dnia 04.07.2017 w/s przejazdu busem / autokarem w ramach wyjazdu aktywizującego  

„Lepszy przykład niż wykład” wizyta studyjna do „Serca Kaszub” 

I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego: 

Nr Nazwa Opis Ilość 

1. 
Wynajęcie busa / 

autokaru  

• Grupa opcjonalnie do: 9 osób i do 16 osób. 

• Miejsce zbiórki: Krapkowice 

• Wyjazd w dniu 24.07.2017r (planowany przyjazd około godz. 12:00) 

do miejsca zakwaterowania 83-400 Kościerzyna 

• Powrót 27.07.2017r (planowany wyjazd około godziny 12:00) 

• Przejazdy na terenie Kaszub do 250 km (w dniach 24-27.07.2017r) 

• Sprawna klimatyzacja w busie / autokarze 

• Ważny przegląd techniczny pojazdu 

• Ubezpieczenie NWW dla uczestników wyjazdu 
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III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania/zapytania 

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową  

i dodatkowymi informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 07.07.2017r., do godziny 10:00 na adres e-mail: 

animacja@annaland.pl  

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami 

Sandra Koźba, Telefon 77 44 67 130, e-mail: animacja@annaland.pl 

V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania/zapytania 

Wyjazd do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie w dniach 

24.07.2017r (planowany przyjazd około godz. 12:00) do 27.07.2017r (planowany wyjazd około godz. 12:00). Przejazdy na miejscu 

w wyznaczonych dniach do 190 km. 

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.: 

• cena obejmująca całkowity koszt brutto/osobę;
• zgodność oferty z zapytaniem;



VII. Klauzule Zapytania ofertowego: 

A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany, bądź rezygnacji z niektórych parametrów zapytania. 

C. 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). 


