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Olsztynek, dn.15.05.2019 r. 

ROZEZNANIE RYNKU 

Nr postępowania: 02/05/RC/2019 

Tytuł projektu: Nowa droga - nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych 
dla mieszkańców gminy Olsztynek” 

Realizator projektu: Stowarzyszenie Wspierania Działań Na Rzecz Osób 
Potrzebujących Pomocy DROGA 

Opis przedmiotu 

Nazwa usługi/dostawy/robót: 
świadczenie usługi transportu na obóz integracyjno-zadaniowy w 
ramach projektu „Nowa droga - nowe szanse. Program aktywizacji 
usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” w dniach 24-26 
maja 2019 r. 

Szczegółowy opis 
usługi/dostawy/robót: 

Przedmiotem postepowania jest wykonanie usługi transportowej 
beneficjentów projektu tj. osób dorosłych oraz osób niepełnoletnich 
Olsztynka do Krynicy Morskiej  
W przypadku osób z niepełnosprawnością powinny mieć 
zapewnioną bezpłatną pomoc ze strony kierownicy przy wsiadaniu 
i wysiadaniu z pojazdu. Pojazd powinien zapewnić transport 
minimum 4 osób z niepełnosprawnością, jednocześnie,  będących 
uczestnikami projektu.   
Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać usługę z 
wykorzystaniem środków transportu dopuszczonych do ruchu i 
odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym –
aktualny przegląd i ubezpieczenie. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zbadania stanu technicznego każdorazowo przed 
wykonaniem usługi. 
Wykonawca będzie ponosi odpowiedzialność za 
zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub 
wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania 
usługi. Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię zawartej 
polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. 
Wykonawca zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia OC w 
zakresie prowadzonej działalności w przypadku jego wygaśnięcia 
w czasie trwania umowy i do przedłożenia Zamawiającemu kopii 
polisy.  

Miejsce wykonania 
usługi/dostawy/robót: Trasa: Olsztynek - Krynica Morska - Olsztynek 

Okres realizacji 
usługi/dostawy/robót: 

Planowany termin realizacji zadania: wyjazd w dniu 24.05.2019 r. z 
Olsztynka (miejsce i godzina wskazane przez organizatora), 
przyjazd w dniu 24.06.2019 r. (miejsce: Krynica Morska), wyjazd z 
Krynicy Morskiej w dniu 26.05.2019 r. i przyjazd do Olsztynka w 
tym samym dniu. 
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Zawartość oferty: 

Kompletna oferta musi zawierać: 

- wypełniony Formularz Oferty, w tym wycenę wymaganych usług  

- w przypadku podmiotów, dokument określający status prawny 
Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),  

- ewentualne pełnomocnictwa 

Forma złożenia oferty 

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) 
należy przesłać drogą mailową na 
adres:stowarzyszenie.droga@wp.pl @ lub złożyć osobiście bądź 
listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie Droga, 11-015 
Olsztynek, ul. Niepodległości 19 do dnia 20.05.2019 do godz. 
16.00.  

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


