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DA.261.6.1.2.2021 

Sułkowice 17.03.2021r. 

ROZEZNANIE RYNKU 

na realizację zadania – transport uczestników projektu „Druga szansa”             

na szkolenie  
 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na dowóz uczestników 

projektu „Druga szansa” do Krakowa w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, 

Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty 

konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁKOWICACH,  

32-440 SUŁKOWICE UL. SPORTOWA 45, TEL. 12 272 50 20, FAX. 12 272 50 21 

 

2. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:  

 

Transport  dla dwóch uczestników projektu „Druga szansa” na szkolenie „Operatora pilarki 

mechanicznej do ścinki drzew”. Dowóz osób z siedziby Zamawiającego tj. ul. Sportowa 45, 

32-440 Sułkowice do miejsca realizacji szkolenia tj. ul. Balicka 73, 30-149 Kraków oraz 

dowóz tych osób z powrotem do Sułkowic, tuż po zakończonych zajęciach. Szczegółowy 

harmonogram dowozu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

3. MIEJSCE REALIZACJI:  

Trasa:  Sułkowice-Kraków, Kraków- Sułkowice 

 

4. PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA: marzec 2021. 

Planowany wymiar godzinowy szkolenia: 4 spotkania po 8 godzin. 

Szacowana liczba kilometrów – 360  

 

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:  

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Zapewnienia przewozu osób pojazdem w należytym stanie technicznym 

gwarantującym czystość i komfort podróży, objętym ubezpieczeniem OC                    

i NW 

2. Zapewnienia doświadczonych kierowców do realizacji zamówienia 

 

6. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.  

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt wynagrodzenia za wykonanie 

usługi.  
 

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 24 marca 2021r.  roku do godz. 12.00 

na adres: ops@sulkowice.pl  lub na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-440 Sułkowice 

ul. Sportowa 45. 

 

mailto:ops@sulkowice.pl
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Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania 

i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie usługi. 

 

 

DYREKTOR 

Ośrodka Pomocy Społecznej  

Józefa Bernecka 

  



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

  

………………………………….. ………………………………….. 
 (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) (miejscowość, data) 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sułkowicach, 

ul. Sportowa 45, 32-440 Sułkowice 

Propozycja cenowa 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: 

Transport uczestników projektu „Druga szansa” na szkolenie do Krakowa 

(na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 

opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

brutto  ........ ……………………..zł  

(słownie  .................................................................................................................. ); 

podatek VAT1  .............  %, tj.  .............  zł 

(słownie  .................................................................................................................. ); 

netto ……………………. ........... zł  

(słownie  .................................................................................................................. ); 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

3. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

5. Załącznikami do propozycji są: 

1) ..................................................  

 
1 Jeżeli nie dotyczy – proszę pozostawić puste pole. 
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2) ..................................................  

 ………………………………… 
 (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 


