
  Łomża, dn. 18.03.2021 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży 

ul. Dworna 23B 

MOPS. 26…..2021 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130 tys. zł  na 

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla klientów Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łomży oraz dzieci, w sytuacji transportu dzieci do rodziny zastępczej 

lub pogotowia opiekuńczego. zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: kwiecień 2021-  maj 2022 r. 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, 

który zaoferuje najniższą cenę. 

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Świadczenie usług w zakresie transportu 

sanitarnego” do dnia 26.03.2021 r.  do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży przy ul. Dworna 23B, w Sekretariacie. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – w 

Łomży, ul. Dworna 23B, pok. Nr 201. 

Informacji w zakresie zamówienia udziela:  Małgorzata Kułaga, Kierownik Działu Pracy 

Środowiskowej MOPS Łomża. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość 

negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, 

którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona: 

− na stronie internetowej Zamawiającego- http://bip-lomza.pl/mops/ w zakładce Przetargi ( rok 

2021). 

 

……………………...............………. 

(podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej) 

 

Załącznik: 

1. Opis przedmiotu zamówienia*) 

2. Wzór umowy*) 

 

 

*) - pozostawić właściwe 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łomży oraz dzieci, w sytuacji transportu dzieci do rodziny zastępczej lub 

pogotowia opiekuńczego. 

Koszt usługi za 1 przejechany kilometr lub każdą rozpoczętą godzinę pracy na terenie miasta Łomża 

i okolicy powinien zawierać: 

1. Transport samochodem przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich oraz 

pacjentów na noszach. 

2. Transport samochodem przystosowanym do przewozu dziecka z rodziny w razie bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie na podstawie art 12a ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

3. Wykwalifikowany personel z doświadczeniem- ratownicy medyczni lub pielęgniarką. 

4. Koszt paliwa, amortyzację, koszty osobowe, ubezpieczenie oraz koszt ewentualnego postoju lub 

oczekiwania. 

 

Załącznikiem do  formularza ofertowego powinien być: 

• Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji i  informacji   o 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert 

• Oświadczenie o dysponowaniu  ambulansem, spełniającym wymagania normy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         .................................................... 

         (miejscowość, data) 

 

 

.................................................................................. 

(nazwa Wykonawcy, adres 

nr tel............ nr fax.............) 

 

 

 

OFERTA 

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 

 

.................................................................................................................................................. 

 

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, 

zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

 

netto................................zł za 1 km , (słownie: .....................................................................), 

podatek Vat ..................%, tj................................zł, 

brutto:.............................zł za 1 km,(słownie:.........................................................................). 

 

netto................................zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy na terenie miasta Łomża i okolicy , 

(słownie: .....................................................................), 

podatek Vat ..................%, tj................................zł, 

brutto:.............................zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy na terenie miasta Łomża i 

okolicy,(słownie:.........................................................................). 

2. Termin realizacji ..................................................r. 

3.  Oświadczam(my), że spełniam (my) warunki podane w zaproszeniu do złożenia ofert . 

4. Oświadczam(my), że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy 

akceptuję(my) i zobowiązuję (my) się  w przypadku przyjęcia oferty do zawarcia umowy na w/w 

warunkach*.( jeśli przygotowany był projekt umowy). 

5. Załącznikami do oferty są: 

 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić./jeśli dotyczy 

 

 

 

       …………………………………….   

             (data i podpis Wykonawcy) 

 

 


