
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2011
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

w sprawie:  wszczęcia  procedury udzielenia  zamówienia na podstawie  zapytania ofertowego na  
dowożenie dzieci do Zespołu Szkół  w Żelechowie.

Na podstawie par. 3 punkt 4 instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 
przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych zarządzam co 
następuje:

§ 1

W związku z planowanym podpisaniem umowy na usługę dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w 
Żelechowie na kwotę poniżej 14.000 EUR rozpoczynam procedurę udzielenia zamówienia na 
podstawie zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. utrzymania infrastruktury i 
zamówień publicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

    Burmistrz Żelechowa

/-/ Mirosława Miszkurka



Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 0050.60.2011

Urząd Miejski w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów

tel./fax (025) 754-11-44, 754-12-44
NIP: 826-14-30-904 

…........................................................
Adres i nazwa dostawcy 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów
2. Wymagany termin świadczenia usług: do 28.10.2011r.

             Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV: 60112000-6 – Usługi w zakresie publicznego transportu       
                 drogowego.60113100-4 – Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

3. Oczekiwane miejsce świadczenia usług: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, miasto i gmina  Żelechów
4. Akceptowalne warunki płatności: przelew 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
5. Termin składania ofert: 12.08.2011 r. do godz. 12:00 oferty należy przesłać w kopercie na adres:  

Urząd Miejski w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów z dopiskiem „Oferta na  
dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie” lub ofertę wraz załącznikiem na numer faxu:  
25 75 41 144

6. Przedmiot/Pozycje zamówienia: 

Przedmiotem  zamówienia  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  zapytania  ofertowego  są 
USŁUGI, dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie. 
Tygodniowa trasa przejazdu liczy około 800 km. Godziny przyjazdów i odjazdów z poszczególnych 
miejscowości  należy  ustalić  z  Dyrekcja  Zespołu  Szkół  w  Żelechowie,  która  przekaże 
przewoźnikowi harmonogram przyjazdów i odjazdów. Harmonogram przyjazdów i odjazdów może 
ulec zmianie. Zmiany w harmonogramie będą uzgadniane z dyrekcją szkoły. Autokar który będzie 
wykonywał dowożenie musi być minimum 40 miejscowy.
Do oferty należy przedstawić stawkę za 1 km dowożenia w kwotach netto i brutto, oraz 
załączyć kserokopię ważnej Licencji na Krajowy Transport Osób.

................................................................................................
Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej 


