
Elbląg, dnia 26.11.2Q21 r.

SANITARNO-EPIDEMI{]L{}§IDZNA ZAPYTAN|E oFERToWE
82-300 ELł}ŁĄG, ul. Królewiecka 195

NlP 578-104'88-71 BffP zetargiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U.2019 poz. 1843).

l. Zamawiaiacv:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolog iczna w El bląg u,
ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg
NlP: 578-104-88-71

lI.

Pzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu osob i rzeczy w okresie
obowiązywania umowy (pkt lll), według ponizszych warunków:

1. Zapewnienia usługi we wszystkie dni robocze w czasie obowiązywania umowy w godz.
7:00 - 15:00, a także w wyjątkowych przypadkach również w dni wolne lub po godz,
15:00.

2. Utrzymania właściwego stanu technicznego samochodu w czasie obowiązywania
umowy.

3. Środek transpońu musi spełniać następujące kryteria:
a) minimum 5 miejsc dla pasażerów oraz miejsce do przewozu rzeczy (termotorby do

transportu szczepionek oraz prób - min. 6 szt, każda po 32 l);
b) posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NW w czasie trwania umowy, NW nie

mniejsze niżna sumę 15,000,00 zł;
c) wyposazenie w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów.

4. Ww usługa będzie realizowana według wymienionych zasad niezależnie od awarii,
remontu itp. podstawowego środka transpońu lub problemów kadrowych Wykonawcy.

l!l.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 01 .01.2022 r. - 31 .12,2022 r.

lV.
1, Ofeńa powinna byc sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (napisana na

komputeze lub inną tnłałą czytelną techniką),
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowanió

wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumencie
rejestrowym, właściwym d l a formy o rg a n izacyj nej wyko n awcy.

3. Ofeńa musi posiadać datę sporządzenia, zawierać adres oferenta, numer telefonu,
numer NlP,

4. Ofeńa musi zawierać kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do wykonywania
w/w usługi, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym' (tj z dnia 14 pażdziernika2)19 r. (Dz.U. z2O19 r. poz. 2140)).

5. Oferta powinna zawierać wyłącznie cenę jednostkową brutto za 1 km.

V.
' i 1. Ofeńę wraz z kopiami dokumentów potwierdzających uprawnienia należy złożyć

w kopercie z opisem ,,DoT. ZAPR)SZEN\A Do ZŁoŻENlA )FERTY CEN)WEJ NA
WYKONAN|E USŁUGI IRANSPORTOWEJ D1-4 PSSE W ELBLĄGU NA 2022 R," w
siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Elblągu pzy ul. Krolewieckiej
195, 82-300 Elbląg (lll piętro pokój nr 2 - Sekretariat) do dnia 15.12.2021 r, do godz.
11:00.

2. Oferty złożane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofeń zmienić lub wycofaó swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofeń Zamawiający moźe żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofeń.
5. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie: http://psseelblag.nowybip,pl w zakładce

Ogłoszenia - Zapytania ofeńowe.



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

Vll.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty ZamawiĄący zawiadomi oferentów za

pośrednictwem strony internetowej pod adresem http:i/psseelblag.nowybip.pl
w zakładce Ogłoszenia - Zapytania ofeńowe.

2, lnformacja o wybranej ofercie będzie przyjęta protokołem, następnie zostanie podpisana
umowa z wykonawcą. Od decyzji PSSE w Elblągu nie przysługuje żaden środek
zaskażenia.

Vlll. Dodatkoweinformację
Dodatkowych informacji udziela Dorota Dąbrowska pod numerem telefonu 552327431,
55 232 32 60 w dniach pn. - pt. od godz. 8:00 do godz. 14:00,

mgr i


