
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/LGD ZCH/2021  

USŁUGA NA TRANSPORT NA POTRZEBĘ ORGANIZACJI WIZYTY STUDYJNEJ NA MAZURY – 

(Żabia Wola – Podkowa Leśna – Ogonki – Węgorzewo)  na rzecz  realizacji PROJEKTU WSPÓŁPRACY 

„Kluby Inteligencji Finansowej”- organizator  Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”,  

 ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola, NIP: 529 175 64 02; REGON: 141536010,  KRS -0000311775 

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na realizacji usługi transportu 

drogowego osób w ramach  realizacji projektu współpracy KLUBY INTELIGENCJI FINANSOWEJ 

finansowanego z pomocą środków PROW na lata 2014-20 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania LGD „Ziemia Chełmońskiego”. 

Projekt współpracy realizowany jest wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Sąsiedztwo”  

z siedzibą w Podkowie Leśnej z województwa mazowieckiego.  

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)60130000-8 –Usługi w zakresie specjalistycznego transportu 

drogowego osób. 

 Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 

Lp.  Nazwa zadania Jedn. 
miary 

liczba Uzasadnienie/Uwagi Źródło ceny i marka, typ lub 
rodzaj Parametr(y) charakteryzujące(y) przedmiot 

1 Usługa transportowa  szt 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu 
osobowego – przewóz osób podczas wizyty 
studyjnej w ramach realizacji projektu współpracy 
„Kluby Inteligencji Finansowej” . Wykonawca musi 
zapewnić autokar do przewozu o liczbie 50 miejsc 
plus miejsce dla pilota / przewodnika i kierowcy. 
Samochód powinien być  w dobrym stanie 
technicznym, wyprodukowany nie wcześniej niż  
styczeń 2015 roku lub nowszy. Samochód musi 
posiadać normę Euro 6 oraz musi być wyposażony 
w klimatyzację. Planowany termin świadczenia 
usługi transportowej to 28-30 sierpnia 2021 roku. 1 
pełny kurs obejmuje: 

➢ wyjazd z miejscowości Żabia Wola – Podkowa 
Leśna  (dokładne miejsce do ustalenia bliżej 
terminu wyjazdu) w dniu 28.08.br o godz. 7.00 do 
Hotelu Ognisty Ptak, ul. Sztynorcka 6, Ogonki 
11-600 Węgorzewo (https://www.ognistyptak.pl/), 
Przejazdy na miejscu max 100 km. 
 Wyjazd dnia 30 sierpnia najpóźniej godz. 15.00. 
Dojazd na  do przystanku początkowego – w dniu 
najpóźniej  godz. 22.00 30 sierpnia 2021 roku. 
Transport ma się odbyć zgodnie z wytycznymi 
Ministra Zdrowia i aktualnymi zasadami 
bezpieczeństwa odnośnie środków transportu w 
okresie epidemii COVID-19. 

Oferty  można składać osobiście w biurze LGD  lub przesyłać drogą mailową od 01 do 18 lipca 

2021roku na  mail. biuro@ziemiachelmonskiego.pl, dorota@ziemiachelmonskiego.pl 
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