
 

 
 

 

 

 

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 33/0053/2019 

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej zwraca się z prośbą o pomoc                     

w oszacowaniu wartości zamówienia na usługi   na terenie powiatu bytowskiego  w ramach realizacji 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez podanie ceny usługi. 

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie o cenę nie wiąże się z koniecznością złożenia przez Państwa oferty 

w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe.  

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania                  

 o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne                       

 z udzieleniem zamówienia przez Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej (nie 

rodzi skutków  w postaci zawarcia umowy). 

Odpowiedź na załączonym formularzu prosimy o przesłanie do dnia 31 lipca 2019 r. na adres mailowy 

katarzyna.gonia@zhp.net.pl 

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 33/0053/2019 

 

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest usługa:  transportu osób (w tym dzieci, młodzież, 

dorośli)  w projekcie „Ku Gwiazdom – wparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych 

w Miastku i Bytowie” o numerze RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi 

Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych 

Okres realizacji zakupów:   do 29 luty 2020 r  

Szacowanie wartości zamówienia nie zobowiązuje stron do realizacji niniejszego zamówienia  

Nazwa firmy:      
Adres  telefon 
 
Usługa obejmuje: 
 

1. TRASA I (planowane są dwa transporty na tej trasie) 

Miastko – Szklana Huta – Miastko (powrót po ok. 10 dniach) 

2. TRASA II (planowane są dwa transporty na tej trasie) 

Bytów – Szklana Huta – Bytów (powrót po ok. 10 dniach) 

3. TRASA III (planowane są dwa transporty na tej trasie) 

Szklana Huta – Gdańsk – Szklana Huta 

4. TRASA IV (planowane są dwa transporty na tej trasie)  

Szklana Huta – Kluki  

5. TRASA V (planowane są dwa transporty na tej trasie) 

Miastko – Żołna 

6. TRASA VI (planowane są 4 transporty na tej trasie  

Miastko – Gdańsk – Miastko (+ ok. 150 km po Gdańsku) 

7. TRASA VI (planowane są 4 transporty na tej trasie) 

Bytów – Gdańsk – Bytów (+ok 150 km po Gdańsku) 

8. TRASA VII (planowane są 2 transporty na tej trasie) 

Bytów – Wieżyca – Bytów )+ powrót po ok 10 dniach  

9. TRASA VIII (planowanie są 2 transporty na tej trasie) 

10. Wieżyca – Gdańsk – Wieżyca (+ ok 150 km po Gdańsku) 

 

 

Cena netto za usługę    

 

 Podpis pieczątka  

         


