
Elbląg, dnia 01.12.2017 r.

zaproszenie do składania ofeń w postępowaniu o wańościnie przekraczającej
równowartości kwoty 30.0OO EURO.

Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r, prawo Zamówien
PublicznYch (Dz, U. z dnia 24 sierpnia 2017 poz, 1579 z pożn, zm,) niniejsze
postępowanie nie podle a przepisom wyzej cytowanej ustawy.

l. Zamawiający:
Powiatowa Stacja Sa n itarno-Epidem iolog iczna w E lb ląg u,
ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg

ll. Opis przedmiotu zamówienia:
1, przewoz osób i rzeczy w okresie obowiązywania umowy (pkt lll).
2, ZaPewnien]e^ us| _91we wszystkie dni robocze w czasie'obowiązywania umowy

w godz. 7:00 - 15:00, a także w wyjątkowych przypadkach równiez w dni wolnó
lub po godz. 15:00.

3. UtrzYmanie właŚciwego stanu technicznego samochodu w czasie obowiązywania
umowy,

4. srodek transpońu musi spełniać następujące kryteria:
a) minimum 5 miejsc dla pasazeiów oraz miejsce do przewozu rzeczy

(termotorby do transportu szczepion ek oraz prób - min. 6 szt, każda po 32 l);
b) PosiadaĆ a.ktualne ubezpieczenie OC i NW w czasie tnnrania umowy, trlw ńie

mniejsze niżna sumę 15.000,00 zł;
c) w posazenie w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów.
d) w posazonyw klimatyzację;
e) wyposażony w systemy bezpieczeństwa ABS, ASR, ESP.

5. Ww usługa będzie realizowana według wymienionych zasad niezależnle od
awarii, remontu itP. Podstawowego środka transportu lub problemów kadrowych
Wykonawcy.

l!!. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 01.01 ,2018 r. - 31 .12,2018 r.

!V. Opis przygotowania ofeńy:
1, Oferta Powinna.być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (napisana

n a kom p ute rze l u b i n n ą tnłał ą czylelną teclrn i ką).
2, Ofeńa Powinna być podpisana przez osobę upowaznioną do reprezentowania

wYkonawcY, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną
w do umencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.

3. Ofeń musi Posiadać datę sporządzenia, zawierać aOiós'ofórenta, ńurer
telefonu, numer NlP.

4. Ofeń musi zawierać kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie
do wYkonYwania w/w usługi, zgodnie z ustawą z dnla oo wrzesnla 2OO1 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z dnia 28 listopadia2016 r, poz. 1go7).

5. ofeń powinna zawieraćwyłą znie cenę jednostkową brutto za 1 km.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1 . Ofeńę wraz z kopiami dokumentów potwierdzających u rawnien ia należy złożyc

w kopercie z opisem ,,DoT. ZAPR)jZEN\A Da ZŁożENlA oFERTy 1EN)W-EJNA WYKONAN\E USŁlJGl IRANSPO RTOWEJ DLA PSSE W ELBLĄGU
NA 2018 R." W siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Elblągu przy ul. Królewieckiej 195, 82-3oo-Elbląg (lll piętro pokóJ n, ź -Sekretariat) do dnia 19.12,2017 . do godz. 15:00.

2. Ofeńy żożone po terminie nie będą rozpatrywane.



3. Oferent może przed upływem terminu składania ofeń zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

4, W toku badania i oceny ofertZamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści żożonych ofeń,

5. ZaPYtanie ofeńowe umieszczono na stronie: www.psseelblag.nowybip.pl
w zakładce Ogłoszenia - Zapytania ofeńowe.

Vl. Ocena ofeń:
Kryteria wyboru: najniższa cena brutto za 1 km.

vll. _ lnformacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej ofeĘ:
1, O wYborze najkorzystniejszej ofeńy ZamawiĄący zawiadomi oferentów

za PoŚrednictwem strony internetowej pod adresem www.psseelblag.nowybip.pl
w zakładce Ogłoszenia - Zapytania ofeńowe.

2, lnformacja o wybranej ofercie będzie przyjęta protokołem, następnie zostanie
PodPisana umowa z wykonawcą. Od decyĄi PSSE w Elblągu nie przysługuje
zaden środek zaskarżenia,

Vlll. Dodatkoweinformacje
Dodatkowych informacji udziela Kamila Kozłowska pod numerem telefo nu 55 232
74 31, 55 232 32 60 w dniach pn. - pt. od godz. 8:O0 do godz. 14:00.
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