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ZAPYTANIE CENOWE W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU NR 1/9.1/2017 

świadczenie usług transportowych w ramach projektu pn. „Mistrzowie Zabawy się integrują”- utworzenie 
integracyjnego oddziału niepublicznego przedszkola „Mistrzowie Zabawy” w Mielcu  
 
MISTRZOWIE ZABAWY Stępień Jolanta 
ul. Budowlana 12  
39-300 Mielec 
 
Zaprasza do złożenia oferty cenowej (w ramach procedury rozeznania rynku) na świadczenie usług 
transportowych – dowóz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami do placówki 
przedszkolnej przy ul. Jadernych 5 , 39-300 Mielec i z placówki do domu w ramach projektu „Mistrzowie Zabawy 
się integrują” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
1. OKREŚLENIE TRYBU POSTĘPOWANIA: 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania cenowego w trybie rozeznania rynku, w ramach 
Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFS, w stosunku do 
których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU: 
Przedmiotem rozeznania rynku jest 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. 
Zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na: 
1. Dowożeniu i odwożeniu dzieci środkiem transportu Zamawiającego we wszystkie dni funkcjonowania placówki 
przedszkolnej od dnia otwarcia do 31.08.2018 r.  
2. Transport musi zapewniać dowóz dzieci z gmin: Mielec, Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, 
Tuszów Narodowy, Wadowice Górne. 
3. 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) 
4. Wykonawca musi zapewniać bezpieczeństwo i punktualność oraz opiekę nad dziećmi w ramach przedmiotu 
zamówienia ( w tym świadczenie pomocy dzieciom i opiekunowi w zależności od zgłoszonych potrzeb, np. 
wyjście/wejście dzieci z/do pojazdu). 
5. Wykonawca nie może przewozić większej liczby dzieci niż liczba miejsc siedzących, używanych do przewozu. 
 
3.CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA / TERMIN WYKONANIA: 
Czas trwania zamówienia: od dnia otwarcia placówki do 31.08.2018 r. 
 
4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć na adres e-mail: biuro@mistrzowiezabawy.mielec.pl, pocztą lub osobiście na adres: Biuro 

Projektu „Mistrzowie Zabawy się integrują-utworzenie integracyjnego oddziału niepublicznego przedszkola 

„Mistrzowie Zabawy”, przy ul. Budowlanej 12 ,39-300 Mielec (Biuro projektu czynne jest od pn. do pt. w 

godzinach od 7.00 do 15.00).  

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 22.09.2017 o godz. 10.00. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną 

po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Pozostałe informacje na temat zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 506 581 688. 
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Zał. Nr 1 do rozeznania cenowego 

 

  

OFERTA CENOWA 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia ……………………… 

 

Dane wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy:  

Adres : 

Tel. : 

 

 

Składam ofertę cenową na wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. 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, za cenę - stawka 

godzinowa brutto: …………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że posiadam odpowiednie zaplecze techniczne do wykonania zamówienia. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem cenowym, uzyskałam/em konieczne informacje do 

przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Uwagi:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………                                        …………………………………………… 

(miejscowość i data)                                                                   (podpis i ew. pieczątka) 

 


