Wolsztyn, 29-08-2016 r.
EMAT HRC Elżbieta Matysiak
ul. Dąbrowskiego 1
64-200 Wolsztyn
NIP: 923-112-10-62
tel./fax. 68 347 35 00
e mail: info@emat.com.pl
ROZEZNANIE CENOWE PRWP/01/WLKP/TRANSPORT/2016
Szanowni Państwo,
EMAT HRC zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na wynajem autokaru i transport
Uczestników/Uczestniczek projektu unijnego.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu „NOWE JUTRO- program wsparcia
w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie
społeczne Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 20142020, Działania 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty
konkursowe, przez Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe udzielane zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami
oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
I. Zamawiający:
Nazwa: EMAT HRC Elżbieta Matysiak, NIP: 923 112 10 62
Adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 1, 64-200 Wolsztyn
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: projekty@emat.com.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem autokaru i transport Uczestników/Uczestniczek
Projektu:
A) 3 wyjazdy nad morze (przewóz w dwie strony), w każdym wyjeździe weźmie udział średnio
47 osób (rodziny z dziećmi w różnym wieku). Wyjazd każdej z grup odbywać się będzie
w innym terminie.
Trasa przejazdu: Z: miejscowości na terenie województwa wielkopolskiego, z gmin:
Wolsztyn/ Wielichowo/ Granowo/ Bojanowo/ Dolsk (każdorazowo do uzgodnienia w
zależności od miejsca zamieszkania Uczestników projektu). Do: Darłówko (województwo
zachodniopomorskie)
B) Dowóz Uczestników projektu w tym osób na wózkach inwalidzkich na zajęcia – jednorazowo
grupa ok. 10 osób – ok 50 km
Trasy przejazdów: miejscowości na terenie województwa wielkopolskiego, z gmin:
Wolsztyn, Wielichowo, Granowo, Bojanowo, Dolsk (każdorazowo do uzgodnienia
w zależności od miejsca zamieszkania Uczestników projektu i miejsca szkolenia)
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Z uwagi na możliwość brania udziału w projekcie osób niepełnosprawnych i dzieci Wykonawca
winien dysponować środkiem transportu dostosowanym do przewożenia osób wymienionych
wyżej.
III. Termin realizacji zamówienia:
Wyjazdy realizowane będą w okresie wrzesień 2016 r. – listopad 2016r.*, o szczegółowych
terminach wyjazdów Zamawiający poinformuje wykonawcę z min. 3 dniowym wyprzedzeniem .
IV. Termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć na Formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania.
Dokumenty można przesłać za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej bądź złożyć osobiście
do dnia 7 września 2016r. (włącznie) w biurze Projektu 64-200 Wolsztyn, ul. Dąbrowskiego 1
(do godz. 16:00) lub e-mailem na adres projekty@emat.com.pl.

Z poważaniem
/-/ Elżbieta Matysiak

* termin realizacji usługi może ulec zmianie.
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