Białystok, 30.10.2017 r.

Rozeznanie cenowe rynku dotyczące realizacji usługi transportowej dla uczniów Zespołu
Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Dotyczy Projektu: „Edukacja specjalna w powiecie bielskim”, który jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Narodowe Forum Doradztwa
Kariery w Warszawie zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów transportu.
Opis i warunki zamówienia – Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu krajowego dla
uczestniczek/ów projektu w okresie 11.2017-01.2019 r. na następujących trasach:
wynajem autokaru na dowóz dzieci na zajęcia dodatkowe realizowane w okresie 11.2017 –
01.2019 r., autokar
1. Usługa transportowa na trasie: Bielsk Podlaski – Białystok – Bielsk Podlaski:
Liczba wyjazdów – 4
Liczba uczestników – 15 -19 osób

2. Usługa transportowa na terenie miasta Bielsk Podlaski - dojazd na trasie Zespół Szkół
Specjalnych - basen - Zespół Szkół Specjalnych
Liczba wyjazdów – 20
Liczba uczestników – 6-10 osób

3. Usługa transportowa na trasie Bielsk Podlaski - Warszawa - Bielsk Podlaski
Liczba wyjazdów – 3
Liczba uczestników – 15-19 osób

Cena obejmuje wszelkie koszty związane z usługa transportową w tym w szczególności czas
oczekiwania na grupę.
Kod CPV: 60172000-4 – Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Biuro projektu:

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery
ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 216, 15-102 Białystok
tel. +48 730 300 328, e-mail: projekt.pfdk@gmail.com,

Termin i miejsce składania odpowiedzi - odpowiedź zawierającą cenę brutto i nazwę instytucji
prosimy kierować na adres e-mailowy projekt.pfdk@gmail.com do 3 listopada 2017 roku. do
godz. 15.00

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
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