SPOTKANIA – TRADYCJA KULTURA I CODZIENNOŚĆ NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU
nr CZ.3.22/3.2.00/09.01298
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówieo publicznych)
Zamawiający

Przedmiot
zamówienia

Opis
zamówienia

Miejski Dom Kultury „Muflon”, 58-570 Jelenia Góra , ul. Cieplicka 172
NIP 611-181-45- 59, REGON P-230913410
W imieniu, którego działa: Aleksandra Jarocioska- dyrektor
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów, w tym udzielania
odpowiedzi na pytania oferentów
Aneta Cicha – Kardosh, e-mail: muflon@sobieszow.pl
TRANSPORT OSOBOWY
do przewozu artystów polskich na występy w ramach działao u partnera czeskiego
tj. Eurocentrum w Jabloncu nad Nysą obejmujące w roku 2011 imprezę: Spotkania
z muzyką. Działania te odbywają się w ramach projektu: SPOTKANIA – tradycja,
kultura i codziennośd na czesko – polskim pograniczu
Usługa polegad będzie na przewozie polskich grup artystycznych w roku 2011
z Jeleniej Góry do Jablonca nad Nysą i z powrotem według wskazanego poniżej
harmonogramu.
1. Harmonogram terminów przejazdów:
l.p. nazwa działania

termin przewozu

1.

wyjazd
11.08.11

2.

Spotkania
z muzyką

Spotkania
z muzyką

godz.
13.00
26.08.11
godz.
13.00

4.

Spotkanie z
muzyką

24.09.11
godz.
10.00

trasa

powrót
11.08.11 Jelenia Góra (PL) –
Jablonec nad Nysą
godz.
(RCZ) – Jelenia
19.00
Góra
26.08.11 Jelenia Góra (PL)
Jablonec nad Nysą
godz.
(RCZ) – Jelenia
20.00
Góra
24.09.11 Jelenia Góra (PL) –
Jablonec nad Nysą
godz.
(RCZ) – Jelenia
15.00
Góra

ilośd
osób
ok. 7 os.

ok. 7 os.

ok. 8 os.

2. Oferent przedstawi w ofercie konieczne uprawnienia i zezwolenia do przewozu
osób.

3. Oferent posiada ubezpieczenie dla pasażerów i przedłoży jego kopie w ofercie.
4. Oferent oświadcza, że pojazdy jakimi dysponuje są sprawne technicznie
i posiadają aktualne badania techniczne, gwarantując tym samym odpowiedni
komfort jazdy.
5. Dokładne godziny i miejsce (na terenie miasta Jelenia Góra) zostaną podane
przez zamawiającego na 5 dni przed realizacją zlecenia.
Termin
realizacji

Terminy określone j/w oraz w umowie.

Forma płatności

Przelew 14 dni

Kryteria oceny
ofert
Sposób
realizacji

cena 100%

Termin
składania ofert

05.08.2011r., godz. 13.00

Sposób
składania ofert
Sposób
przygotowania
oferty

na adres mailowy: muflon@sobieszow.pl lub fax nr 0757553770
z dopiskiem: OFERTA – TRANSPORT OSOBOWY.SPOTKANIA Z MUZYKĄ

Zgodnie z umową

wg załącznika nr 1

