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Lublin, dnia 27-07-2018 r. 
 

 
 
 

 

 

Zapytanie o cenę 
 
Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
na zapewnienie transportu na grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w Ośrodku dla 44 osób, w tym 32 osoby 
niepełnosprawne, w tym 6 poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 12 osób stanowiących personel Projektu 
„Akademia Niezależnego Życia’’, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, (Konkursu 2/2016 pn. ,,Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym)na dwa przewozy: 
 
 – pierwszy na trasie: 
 Lublin – Ośrodek Astur w Okunince na terenie woj. lubelskiego – dn. 12-08-2018 r. godz. 15.00 wyjazd z Lublina 

 Ośrodek Astur w Okunince na terenie woj. lubelskiego – Lublin – dn. 17-08-2018 r.  godz. 17.00 wyjazd do Lublina 
dla 22 osób, w tym 16 osoby niepełnosprawne, w tym 3 poruszające się na wózkach inwalidzkich  

 
– drugi na trasie: 
 Lublin – Ośrodek Gniewko w Darłówku na terenie woj. zachodniopomorskiego – dn. 07-10-2018 r. godz. 6.00 wyjazd z Lublina 

 Ośrodek Gniewko w Darłówku na terenie woj. zachodniopomorskiego – Lublin – dn. 17-08-2018 r.  godz. 17.00 wyjazd do Lublina 
dla 22 osób, w tym 16 osoby niepełnosprawne, w tym 3 poruszające się na wózkach inwalidzkich  

 
Uwagi: 

1. Oferent powinien posiadać wszelkie przewidziane prawem pozwolenia i koncesje w zakresie przewozu osób. 
2. Oferent powinien posiadać tabor w odpowiednim stanie technicznym, wyposażony w klimatyzację zapewniający 

bezpieczny oraz bezawaryjny przewóz osób. 
3. Oferent oświadcza, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec ZUS, PFRON, Urzędu Skarbowego, innych 

publiczno-prawnych. 
4. Oferent powinien posiadać odpowiedni tabor samochodowy do realizacji przewozów osobowych, w tym 

niepełnosprawnych. 
5. Szczegółowe warunki przewozu określone będą w umowie, która zawarta będzie z oferentem, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę cenową. 
6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie oferowana cena. 

 
Oferty na załączonym wzorze w załączniku nr 1 do zapytania należy składać w biurze Fundacji Fuga Mundi, przy  
ul. Hutniczej 20B, 20-218 Lublin, osobiście, drogą elektroniczną na adres: dorotas@ffm.pl lub przesłać pocztą, w terminie 
do dnia 06-08-2018 r. do godz. 11.00. Decyduje data wpływu oferty do biura Fundacji. 
 
Z poważaniem; 
 

Wiceprezes Zarządu 

 

Marek Stępniak 
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