Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary
wiejskie”

Chojnice, _____________

Rozeznanie rynku
dot. usługa transportowa – przewóz osób
.

.

.

.

.

Ro zeznan ie ry nku przeprowadza się na potrzeby realizacji operacji własnej LGD Sandry Brdy pn. „Akademia
Aktywnego Seniora” – mająca na celu realizację cyklu warsztatów oraz wyjazdów edukacyjno – integracyjnych
włączających społeczność grupy defaworyzowanej seniorów, finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
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Przedmiot zamówienia – dot. rozeznania cenowego
 usługa transportowa, przewóz osób - 5 zorganizowanych grup, liczebność pojedynczej
grupy maksimum 20 osób.
 terminy oraz przebieg trasy:
o 15 lipca
godzina 15:00 trasa Łąg do Konarzyny
godzina 17:00 – 18:00 trasa Konarzyny do Łąg
o 16 lipca
godzina 15:00 trasa Lichnowy do
godzina 17:00 – 18:00 trasa Łąg do Lichnowy
o 17 lipca
godzina 15:00 trasa Charzykowy do Rytel
godzina 17:00 – 18:00 trasa Rytel do Charzykowy
o 18 lipca
godzina 15:30 trasa Konarzyny do Charzykowy
godzina 17:00 – 18:00 trasa Charzykowy do Konarzyny
o 22 lipca
godzina 15:30 trasa Rytel do Lichnowy
godzina 17:00 – 18:00 trasa Lichnowy do Rytel
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Oferta cenowa – rozeznanie rynku
.

.

.

.

.

Szacuję łączną cenę wykonania usługi na ______________________ brutto.

…………………………………………
podpis

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary
wiejskie”

Wypełniony i podpisany dokument należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Sandy Brdy do 28 czerwca br. w następujący sposób:
 osobiście do siedziby biura – Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212, II piętro (budynek Wszechnicy
Chojnickiej);
lub
 w formie skanu dokumentu przesłanego na adres e-mail: biuro@sandrybrdy.pl ;
lub
 przesłanie dokumentu pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice.

