Bydgoszcz, dnia 09.09.2020 r.
Kujawsko Pomorski Zarząd Wojewódzki
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 34
tel.: 604 447 239
email: pkps.bydgoszcz14@gmail.com
www.pkps.bydgoszcz.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2020
(dotyczy: usługa- transport artykułów spożywczych)
I.

ZAMAWIAJĄCY
Kujawsko Pomorski Zarząd Wojewódzki
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 34
NIP 967-00-59-661, REGON 007002376000196
składanie ofert : Bydgoszcz 85 - 303 ul. Piękna 34.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa artykułów spożywczych samochodem
ciężarowym z windą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) kurs około 5 km — magazyn PKPS znajdujący się na terenie firmy „Nowa Chłodnia Łódź"
Bydgoszcz ul. Wschodnia 23 do siedziby zamawiającego przy ul Fordońskiej 422.
Cena kursu w zależności od tonażu samochodu do 3, 6, 9 ton ładowności.
b) przewozy na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Cena za 1 km kursu samochodem z windą w zależności od tonażu samochodu.
3. Plan kursów i ilości towaru do przewozu określony będzie raz w miesiącu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od listopada 2020 r. do lipca 2021 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmowa,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
pkps.bydgoszcz14@gmail.com , pkpsbydgoszcz@gmail.com , poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres:
K-P Z W PKPS Bydgoszcz ul. Piękna 34, 85-303 Bydgoszcz do dnia 30.09.2020 r. wraz z załączoną
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione z datą nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.10.2020 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod
adresem www.pkps.bydgoszcz.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pkps.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie zamawiającego
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1- Cena 50%
2- Ilość różnych tonaży aut 50%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem: www.pkps.bydgoszcz.pl
VIII. DODATKOWE NNFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Michał Glazik pod numerem telefonu 607 447 239 oraz adresem
email: pkps.bydgoszcz14@gmail.com
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego

Formularz cenowy
Dotyczy - usługi transportowej artykułów spożywczych
Wykonawca…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Wykonanie usługi transportowej na terenie miasta Bydgoszczy samochodem:
Rodzaj usługi

Cena kursu
netto

stawka
vat

Cena kursu
brutto

do 3 ton ładowności
do 6 ton ładowności
do 9 ton ładowności

2. Wykonanie usługi transportowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
Rodzaj usługi

Cena kursu
netto

stawka
vat

Cena kursu
brutto

do 3 ton ładowności
do 6 ton ładowności
do 9 ton ładowności

…………………………………….

…………………………………………………………

data

podpis i pieczęć oferenta

