Projekt „ NEET Staże 2: Droga do zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Włocławek, 13 kwietnia 2018r.
Rozeznanie rynku
na przeprowadzenie usługi transportowej
W ramach procedury rozeznania rynku Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zwraca się z prośbą o podanie
ceny za przejazd uczestników za granicę w dwie strony w projekcie „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia” nr
projektu POWR.04.02.00-00-0035/17, realizowanym w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności
ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przejazd uczestników dla 4 grup liczących od 8 do 12 osób na trasie
- dwie grupy Bydgoszcz – Consenza / Brescia (Włochy)
- dwie grupy Włocławek – Consenza / Brescia (Włochy)

2.

Wykonawca transportu musi zapewnić:
- transport na terenie Polski, z Bydgoszczy i Włocławka, na lotnisko wskazane przez Zamawiającego
(również poza województwem kujawsko – pomorskim);
- bilety lotnicze, ewentualnie autokarowe, tj. z Włocławka i Bydgoszczy do Włoch (do miejscowości
wskazanej przez Zamawiającego) oraz z powrotem;
- transport z lotniska we Włoszech do miejscowości odbywania programu mobilności.

3.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Anna Zielińska, tel. 660718362,
email: biuroefs@ksw.wloclawek.pl

4.

Sposób dostarczenia oferty:
Odpowiedź prosimy przesłać pocztą elektroniczną w formie poniższego formularza ofertowego na
adres e-mail: biuroefs@ksw.wloclawek.pl lub dostarczyć osobiście do biura projektu: Plac Wolności 1, 87
– 800 Włocławek, pokój nr 26A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie do
20 kwietnia 2018 r.
W temacie wiadomości przesłanej drogą elektroniczną prosimy wpisać: „Rozeznanie rynku – transport”.

5.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych/Zasady konkurencyjności.
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Formularz ofertowy
na przeprowadzenie usługi transportowej
w projekcie „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia”
nr projektu POWR.04.02.00-00-0035/17,
Projekt realizowanym w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
1. Dane firmy ……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Osoba do kontaktu z Zamawiającym………………………………………………………………………………………………….
4. Oferuję realizację zamówienia za kwotę brutto ……………………………… zł
(słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………..złotych)
5. Miejsce wyjazdu osób (proszę wpisać Bydgoszcz i/lub Włocławek) …………………………………………………..
6. Oświadczam, że:
a) dysponuję środkami umożliwiającymi mi wykonanie ww. czynności.
b) nie zachodzą wobec mnie powiązania osobowe lub kapitałowe z Kujawską Szkołą Wyższą we
Włocławku.

………………………………………………
podpis składającego ofertę

