Toruń, dnia 05.04.2018 r
ZAPYTANIE OFERTOWE nr t|2OL8

Fundacja Biuro Kultury, ul. św.Ducha 2al2,87 - 100 Toruń, NlP: 956 ż1-7 29 L7 zaprasza do składania
ofert cenowych na przewóz gości 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest,

oois przedmiotu zamówienia.

l.

1. przedmiotem zamówienia jest przewóz gości 16, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
iz
Tofifest, na terenie miasta Toruń oraz na trasach z lotniska (Warszawa oraz Gdańsk) do Torunia
takie
gdy
zgłosi
Zamawiający
przypadku,
powrotem, jak również na innych trasach na terenie kraju, w
km.
potrzeb
13
000
to
około
r.
Skala
zapotrzebowanie, w terminie od 19 do 29 października 2018

zakres przedmiotu zamówienia obeimuie:
_ wypoźyczenie na rzecz zamawiającego 8 samochodów osobowych o określonym
standardzie(segment samochodów luksusowych, w tym SUV wiek maksimum 2 lata, PojemnoŚĆ
silnika 2,0);

dostępnośćww. pojazdów wraz z kierowcami W terminie 19 -29.10.2018 na potrzebę
Zamawiającego i do jego dyspozycji;
- zapewnienie wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do
kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania okreŚlone w przepisach Prawao
ruchu drogowym;
przewozów;
- zapewnienie sprawnych technicznie środków transportu do wykonywania
- w przypadku awarii środka transportu wtrakcie przejazdu lub wystąpienia innych zdarzeń
uniemożliwiających kontynuację przewozu dotychczasowym pojazdem, Wykonawca miałby
obowiązek podstawić niezwłocznie, na własny koszt, pojazd zastępczy o takich samych
_

parametrach technicznych i wyposażeniu;
Wykonawca zobowiązany byłby do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją i
używaniem pojazdów, w tym również dodatkowych kosztów związany'ch z awarią pojazdów;
- przewozy byĘby realizowane w systemie: z podanego adresu na podany adres docelowy i
wykonywane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, na zlecenie przekazane WykonawcY email
lub telefoniczne.

-

Zamawiający dopuszcza możliwośćskladania ofert w ramach wymiany barterowej lub

barterowogotówkowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji zamówienia,
ll. krvteria ocenv ofert
1. Zamawiający
a) Cena

dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

brutto - 100%

Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt brutto realizacji usługi,
Wykonawca przedstawi warunki płatności,

ponadto oferta powinna zostać przedstawiona zgodnie z załącznikiem nr 1 Formularz ofertowY.

lll,

Forma. Termin i Mieisce złożenia oferw,

1. oferta powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej: contact@tofifest,pl lub dostarczona
osobiściedo siedziby Fundacji Biuro Kultury (ul, Św. Ducha 2a/2,87- 100 Toruń} nie później niż do
dnia 12.04.201,8 r. do godz. 10:00,

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 13.04.2018 r, do godz. 10,00
3. Oferty złożonepo terminie nie będą rozpatrywane.

\

n

4. Termin związania ofertą wynosi 180 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,
5. Zamawiający może przedłużyć termin przesyłania ofert, O przedłużeniuterminu składania ofert
Zamawiający zamieściinformację na swojej stronie internetowej,
6. Wykonawca może przed upływem terminu przesyłania ofert, zmieniĆ lub wycofaĆ ofertę".
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnieńdotyczących

treścizłożonych ofert.
8. Zamawiający złożyzamówienie u Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Marta Pisarska (tel. 56 6522a la, email
- contact@tofifest.pl}
lv. lnformacie dotvczace wvboru ofeńv
o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawców,
którzy zlożyli oferty.

v. przesłanki odrzucenia ofertv

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jej treśćnie będzie odpowiadać treścizapytania ofertowego.
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
3. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

vl,

u

nieważnienie postepowania

Zamawiający, unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Vll. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia oferty
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
Niniejsze zopytanie ofenowe

nie

jest

przetargiem w rozumieniu ort, 70 Kodeksu Cywilnego

,,żlożenie ofeĘ cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniemzamówienia przez Zamawiającego i nie
łączy się z koniecznościązawarcia przez niego umowy."
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