
Ogłoszenie 

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach zaprasza do składania
ofert  na:  „Świadczenie  usług  transportowych  w  zakresie  dowożenia  młodzieży  na
praktyki do ENEA Wytwarzanie S.A. na rok szkolny 2020/2021”

Trasa Kozienice  ul.  Wójcików -  ul.  Warszawska  (obok  apteki)  -  ul.  Warszawska
(obok  szkoły)  -  Elektrownia  ENEA  Wytwarzanie  w  Świerżach  Górnych  –  około
200 uczniów (dokładna liczba będzie podana po zakończeniu procesu rekrutacyjnego).

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  transportowych  w  zakresie
dowożenia  młodzieży  na  praktyki  do  spółki  ENEA  Wytwarzanie  S.A.
i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
2020/2021  (począwszy  od  02.09.2020r.).  Usługa  obejmuje  przejazdy  na  biletach
miesięcznych szkolnych zgodnie z rozkładem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
Przybliżona długość trasy: (Kozienice, ul. Wójcików – ul. Warszawska (obok apteki) –
ul.  Warszawska   obok  szkoły)  -  Elektrownia  ENEA  Wytwarzanie  w   Świerżach
Górnych – Kozienice – około 200 uczniów  w ciągu tygodnia.
Przewóz  młodzieży  rozpocznie  się  2  września  2020r.  o  ile  młodzież  wróci  wraz
z  1 września 2020r. do szkoły oraz spółka  ENEA Wytwarzanie   przyjmie młodzież
na  zajęcia  praktyczne  oraz  praktykę  zawodową  (zależne  jest  to  od  sytuacji
epidemiologicznej w zakładzie pracy).   

Termin realizacji zamówienia: od  2 września 2020r.  do 25 czerwca 2021r.

Zapytanie cenowe oraz wzór oferty i  można otrzymać bezpłatnie w Zespole Szkół
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach pokój nr 18 w godz. 8.00 – 13.00 oraz na
stronie internetowej www.zslp.edu.pl, www.zslp.4bip.pl.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Anna Marchewka pokój nr 18,  
tel. (48) 614-67-83.

Miejsce  i  termin  składania  ofert:  Zespół  Szkół  Nr  1  im.  Legionów  Polskich  
ul. Warszawska 72 w Kozienicach do dnia 10.08.2020r., godz. 11.00, pokój nr 18.

Kozienice, 27.07.2020r.

Dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 im. Legionów Polskich
       dr Ryszard Zając
.....................................................

               (podpis kierownika zamówienia)
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