Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
I. DZIEŃ 22.06.2018R.
1. Wyjazd z zajezdni MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu
22.06.2018r. o godzinie 4:00
2. Dojazd do Kudowy Zdrój (Park Narodowy Gór Stołowych; parking górny)
3. Dojazd do hotelu Gwarek w Kudowie Zdrój.
II. DZIEŃ 23.06.2018R.
1. Wyjazd na całodniową wycieczkę do Pragi o godzinie 8:00
2. Powrót do hotelu Gwarek w Kudowie Zdrój.
III DZIEŃ 24.06.2018R.
1. Wyjazd do Adrspach – Skalne Miasto w Czechach o godzinie 9:00
2. Powrót do Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. Liczba uczestników : 50 osób
3. Przewidywana ilość kilometrów – 1430 km
4. Po stronie Wykonawcy pozostaje zapewnienie dobrej współpracy pomiędzy
kierowcą a kierownikiem wycieczki.
5. Kierowca musi posiadać prawo jazdy właściwej kategorii.
6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z opłatami parkingowymi w trakcie
wyjazdu, opłaty związane z przejazdem po drogach płatnych oraz koszty winiety.
7. Wykonawca pokrywa koszty ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników wyjazdu.
8. Wykonawca zapewni autokar w pełni sprawny z aktualnymi badaniami
technicznymi, dopuszczony do ruchu kołowego na terenie Unii Europejskiej nie starszy
niż 2008r.
9. Wykonawca musi posiadać licencje na transport międzynarodowy na przewóz osób
na terenie Unii Europejskiej.
10. Termin realizacji zamówienia: 22-24 czerwca 2018r.
11. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Powinna obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest
do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
12. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty (załącznik nr 2) należy składać w terminie do dnia 14 lutego 2018r. do godz.
14:00 w sekretariacie Spółki.
13. Istotne warunki umowy:
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, umowa w sprawie
realizacji Zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie
postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu cenowym.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania
umowy Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę.
3. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia F-ry.
4. Zamawiający zapewnia kierowcy nocleg oraz wyżywienie zgodnie z
harmonogramem wycieczki.
Ostrowiec Św. 10.01.2018r.
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podpis

