ZAPYTANIE OFERTOWE nr dzp.262.70.2021
1. Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A,
02-305 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe, na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na: przewiezienie ciągnikiem siodłowym naczepy
rozsuwanej hydraulicznie na boki.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Termin wykonania zamówienia: 21-27 września 2021 r.
4. Wymagania dla Wykonawców:
•

Udokumentowane 5 letnie doświadczenie w obsłudze pojazdów typu Show Car,

•

Udokumentowane 5-letnie doświadczenie w obsłudze naczep rozsuwanych hydraulicznie

•

Kierowca skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinien posiadać
uprawnienia kategorii C+E

•

Wykonawca powinien posiadać polisę OCP na kwotę min. 1 000 000 zł

5. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:
Cena – 100%,
6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy
składać w formie: pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl
8. Do oferty należy dołączyć:
wykaz usług wraz z referencjami – załącznik nr 5 do zapytania,
kopia dokumentów potwierdzających, że kierowca posiada uprawnienia C+E
kopia potwierdzenia ubezpieczenia OCP
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
10. Termin składania ofert upływa dnia: 2 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.00.
11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Beata Lipińska, tel. 573 441 884, e-mail:

blipinska@frse.org.pl

12.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego
etapie bez podania przyczyny.
14. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia
żądanych dokumentów.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek
pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
16. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.

17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2016 r., poz. 38).
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