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Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 

Rozeznanie Rynkn 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku 
zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na: wykon}'wanie usługi pracy kierowcy 
samochodu osobowego dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu 
łowickiego, zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 
w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Ruropejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Zaproponowana cena ma na celn rozeznanie rynkn i będzie podstawą do oszacowania 
wartości zamówienia. Przedłożona propozycja nie stanowi oferty, w roznmienin 
Kodeksu Cywilnego. Zaproponowana cena zawiera wsz}'stkie koszty związane ze 
świadczeniem nshigi pracy kierowcy. 

I . Nazwa i adres zamawiającego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

NIP 834-159-35-19 

tel./fax 46 837 03 44, 667-855-886 

e-mail: pcprlowicz.annaw@o2.pl 

I I . Opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do rozeznania rynku. 

I I I . Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 
zamówienia. 

2. Oferent zobowiązany jest do podania wartości brutto zamówienia, wyliczonej do dwóch 
miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich oraz ceny netto oraz 
należnego podatku V A T 

Termin wykonania zamówienia 

Od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 

Termin płatności: Płatność za miesiąc świadczonej usługi zostanie uregulowana w ciągu 14 
dni liczonych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury V A T wraz z wymaganą 
dokumentacją potwierdzają wykonanie usługi. 
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Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny- kalkulacji kosztów na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania rynku. Nie należy dołączać żadnej innej 
dokumentacji. 

1. drogą elektroniczną na adres: pcprlowicz.annaw@o2.pl 

2. faxem na nr: 46 837 03 44 

3. drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres: 

ul. Podrzeczna 30 

99-400 Łowicz 

do dnia 07.12.202 Ir. dogodź . 16 7 i ' - - i ' / : . i r w i : . 
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