
 
Projekt pn. „Mistrzowie Zabawy się integrują”- utworzenie integracyjnego oddziału niepublicznego przedszkola „Mistrzowie Zabawy” w Mielcu 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez MISTRZOWIE ZABAWY Stępień Jolanta na podstawie Umowy o 
dofinansowanie projektu nr RPPK.09.01.00-18-0015/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 11-07-2017 r. w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. 

 

Formularz szacowania wartości zamówienia 
 
Zamówienie:  świadczenie usług transportowych – dowóz dzieci w wieku przedszkolnym w tym dzieci 

z niepełnosprawnościami, tam i z powrotem do placówki i z placówki przedszkolnej przy ul. 
Jadernych 5 , 39-300 Mielec w ramach projektu „Mistrzowie Zabawy się integrują” - utworzenie 
integracyjnego oddziału niepublicznego przedszkola „Mistrzowie Zabawy” w Mielcu, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
MISTRZOWIE ZABAWY Stępień Jolanta 
ul. Budowlana 12 
39-300 Mielec 
NIP: 5632075265 
 

Nazwa Wykonawcy:  

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Telefon/faks:  

E-mail:  

 

1. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującego świadczenie usług transportowych – dowóz 

dzieci w wieku przedszkolnym w tym dzieci z niepełnosprawnościami, tam i z powrotem do placówki i z placówki 

przedszkolnej przy ul. Jadernych 5 , 39-300 Mielec polegająca na: 

 dowożeniu i odwożeniu dzieci środkiem transportu Zamawiającego we wszystkie dni funkcjonowania 

placówki przedszkolnej od dnia otwarcia do 31.08.2018 r.,  

 z gmin: Mielec, Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne; 

 Średnia dzienna trasa obejmująca gminy, w których będzie realizowany projekt wynosi ok 80 km. x 2 razy 

dziennie (przywiezienie dzieci i odwiezienie) co zajmuje ok 2,5h w jedną stronę (ok 5h dziennie) 

Stawka godzinowa: ……………………………….. zł słownie zł.: …………………………………………………………………………….. 

2. Oświadczam, że powyższa oferta cenowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Zaproszeniu do 

składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości usługi polegającej na świadczenie usług 

transportowych dla dzieci przedszkolnych. 

 
 
 
 

………………………………….     …………………………………. 
      (miejscowość i data)       (podpis osoby upoważnionej) 

 
 

       
   
   

 
 


