
 

 

 

 

 

Projekt „Droga do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

         
L.dz. ………………..                Bytów, dn. 15.05.2013 r. 

   
  Szanowni Państwo, 

 
 

W związku z realizacją Projektu „Droga do pracy” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII Rynek Promocja integracji społecznej, 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu                      i 
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,  7.2.1 Aktywizacja zawodowa  i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie zaprasza do złożenia oferty na dowóz 
uczestników Projektu na szkolenia.  

 
Uczestnicy szkoleń będą dowożeni a następujących miejscowości: Masłowice Trzebiatkowskie, 

Trzebiatki, Tuchomie (Gmina Tuchomie). 
Zamówienie obejmuje dowóz uczestników szkoleń z podanych wyżej miejscowości do siedziby 

Stowarzyszenia w Bytowie i po zakończeniu zajęć na szkoleniu z powrotem. Szkolenia będą odbywały się w 
godzinach popołudniowych, w dni robocze w okresie od 24 maja do 31 lipca 2013 r., z zastrzeżeniem, że nie 
w każdy dzień roboczy będzie odbywało się szkolenie i nie ze wszystkich podanych miejscowości każdego 
dnia będą dowożeni uczestnicy.  

 
Wymagania dla oferentów: 

1. Środek transportu musi być dopuszczony do ruchu, sprawny technicznie, posiadać wszystkie 

wymagane ubezpieczenia, być dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na wózkach 

inwalidzkich. 

2. Oferent powinien posiadać licencję na przewóz osób. 

3. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 km. 

4. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

5. Ofertę proszę złożyć na załączonym Formularzu ofertowym. 

6. Do oferty należy załączyć: 

- kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym Wykonawca  wykonywać będzie  usługę, 

posiadającego aktualny wpis potwierdzający wykonanie przeglądu  technicznego, potwierdzaną za 

zgodność z oryginałem  przez oferenta  

- kserokopię licencji na przewóz osób, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta. 

 
Ofertę proszę złożyć osobiście na adres stowarzyszenia: Stowarzyszenie Jesteśmy ul. Szarych 

Szeregów 13 76-100 Bytów lub pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenie_jestesmy@interia.pl do dnia 
22.05.2013 r. 
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Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej stowarzyszenia. 

Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie 
przekraczała kwotę, którą Stowarzyszenie może przeznaczyć na realizację zamówienia w ramach projektu. 

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Beata Dera – koordynator projektu,  
tel. 728 920 363. 

    
Z poważaniem 
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Formularz ofertowy 

 

Nazwa  i adres oferenta: 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………….. zł za 1 km. 

 

Opis pojazdu  

1. Marka/model pojazdu ………………………………… 
2. Rok produkcji: ………………………………………… 
3. Ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym kierowcy: ……………………………… 
4. Ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym kierowcy w przypadku przewozu wózka 

inwalidzkiego: ……………………………………………………... 
 

Załączniki: 

1. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym oferent  wykonywać będzie  usługę, 

posiadającego aktualny wpis potwierdzający wykonanie przeglądu  technicznego, potwierdzaną za 

zgodność z oryginałem  przez oferenta  

2. kserokopia licencji na przewóz osób, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta. 

 

 

 

     Data…………………. ………………………………… 
                       (podpis oferenta) 
 

 


