Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do formularza oferty
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Bobolice do i z placówek oświatowych”

ZADANIE 1: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice do placówek
oświatowych na terenie Miasta Koszalina oraz ich odwóz do miejsca zamieszkania
w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r."

ZADANIE 2: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice do placówki oświatowej
tj. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Bobolicach
prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym "Wspólny Świat" oraz ich odwóz do miejsca
zamieszkania w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wraz z zapewnieniem opiekuna podczas realizacji zadania"
ZADANIE 1
I. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Świadczenie usługi przewozowej polegającej na dowozie i odwozie uczniów niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice do i z placówek oświatowych wskazanych
przez Zamawiającego na terenie Miasta Koszalin. Przewożone dzieci niepełnosprawne
będą odbierane i odwożone z i do miejsca zamieszkania w okresie od 01 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r. za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii
letnich i zimowych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje liczbę dzieci niepełnosprawnych wstępnie przewidzianą
do dowożenia:
a) np. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
oraz miejscowości ich zamieszkania :
Świelino – 2 uczniów,

w Koszalinie ul.

Rzeczna 5

b) np. do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Nr 1 Koszalinie ul. Szpitalna
7 oraz miejscowości ich zamieszkania:
Kłanino – 1 uczeń,
Z uwagi na stopień niepełnosprawności dzieci wymagają szczegółowej opieki i uwagi.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości dowożonych uczniów (adresów dowozu i odwozu)
oraz zmiany w ilościach i adresach placówek oświatowych. W razie konieczności dowozu innych
dzieci, których rodzice zapiszą do szkoły w trakcie roku szkolnego lub rezygnacji z dowozu dzieci
przewidzianych do przewozu ( pkt 2), szacunkowa liczba kilometrów może ulec zmianie.
II. Podstawa sporządzenia oferty to m.in.:
1.

Szacowana liczba kilometrów na dowóz i dowóz uczniów do placówek jest na około 98 km
dziennie (razem w obie strony).
„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Bobolice do i z placówek oświatowych”
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2. Zamawiający wymaga, aby uczniowie dowiezieni byli do placówki do godz. 8:00 oraz odebrani

z placówki w godz. 14:00 – 16:00.
3. Przewóz realizowany będzie pod opieką opiekuna zatrudnionego przez Zamawiającego.
4. Szczegółowy harmonogram dowozu i szczegóły organizacyjne dowozu poszczególnych uczniów

ustalone zostaną przez Wykonawcę z rodzicami lub opiekunami prawnym oraz z Zamawiającym.
5. Szczegółowa listę uczniów objętych dowozem, wykaz tras oraz wykazy szkół i numery kontaktowe

do rodziców lub opiekunów Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy.
6. W celu minimalizacji ilości odbywanych kursów Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojemność
środków transportu dostosowaną do potrzeb ilości uczniów przewożonych na poszczególnych
trasach. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim dojeżdżającym uczniom miejsca
siedzące. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz foteliki.
W razie potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych ruchowo, pojazd musi zapewnić warunki
umożliwiające transport dzieci na wózkach inwalidzkich, bądź przechowywanie wózków.
7. W ofercie należy podać cenę za 1 km. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, w tym także
wszystkie opłaty drogowe, parkingowe, wynagrodzenie kierowcy łącznie z pochodnymi, koszt
ubezpieczenia pojazdu, kierowcy i pasażerów oraz wszystkie możliwe obciążenia. Przez cały okres
trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za kilometr świadczenia usługi.
8. Zamawiający będzie pokrywał tylko koszty przejechanych kilometrów w ramach dowozu dzieci

z miejsca ich zamieszkania (lub miejsca w jego pobliżu - wskazanego przez Zamawiającego)
do placówki oświatowej i z powrotem. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów innych
przejazdów, tj. z punktu postoju pojazdu do miejsca zamieszkania dziecka, z miejsca zamieszkania
dziecka do miejsca postoju pojazdu, z punktu postoju do placówki oświatowej oraz z placówki
oświatowej do miejsca postoju pojazdu. Podane kilometry dotyczą trasy przewozu bez przejazdów
z i do miejsc garażowania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów w tygodniu,
terminów ich wykonywania oraz liczby uczniów, ze względu na okoliczności których strony
nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego
wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dowozu do szkół.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do odnotowania zmiany długości trasy.
III. Pozostałe obowiązki Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami
zawartej Umowy oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jest zobowiązany do zapewnienia uczniom właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży, pojazdem należycie
przystosowanym do realizacji przedmiotu zamówienia, mając na uwadze, iż przedmiotem umowy
jest przewóz uczniów niepełnosprawnych. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną siłę roboczą,
sprzęt, środki transportu oraz wszelkie przedmioty niezbędne do prawidłowego wykonania usługi
a także wykonuje i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt środek transportu, dokonuje
na swój koszt bieżących napraw, konserwacji oraz badań. Za powyższe Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność.
2. Pojazd przeznaczony do realizacji usługi musi spełniać warunki techniczne, musi
być zarejestrowany, zaś jego dowód rejestracyjny jest ważny przez cały okres realizacji umowy
(posiada aktualne badanie techniczne zgodnie z art.82 Prawa o ruchu drogowym). Przewóz uczniów
musi odbywać się pojazdem dostosowanym do przewozu uczniów niepełnosprawnych,
spełniającym przewidziane przepisami prawa wymagania dotyczące przewozu dzieci.
Musi odpowiadać wymogom, które reguluje § 22 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Bobolice do i z placówek oświatowych”
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3.

4.
5.
6.

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 305 ze. zm.) oraz oznakowane zgodnie z ustawą
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).
W realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dysponować osobą/ami na stanowisku
kierowcy, posiadający uprawnienia do transportu drogowego wymagane ustawą z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do świadczonej usługi. Wykonawca
jest zobowiązany zgłaszać wszystkie nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia i uzgadniać ewentualne zmiany. W przypadku niesprawności środka transportu
z jakichkolwiek przyczyn na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia na swój koszt zastępczego
środka transportu, spełniającego te same warunki techniczne i wymagania przewidziane przepisami
prawa, w celu właściwej realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do pomocy dzieciom niepełnosprawnym podczas wsiadania
i wysiadania z pojazdu oraz umieszczenia wózka inwalidzkiego wewnątrz pojazdu.
Kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna dzieci.
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej trasy przejazdowej, wszelkie koszty
związane z opracowaniem ofert i zleconą wizją lokalną ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku
zapytania ofertowego.
ZADANIE 2

I. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Świadczenie usługi przewozowej polegającej na dowozie i odwozie uczniów niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice do i z placówki oświatowej tj. Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego w Bobolicach prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Wspólny Świat" wraz z zapewnieniem
opieki podczas realizacji zadania. Przewożone dzieci niepełnosprawne będą odbierane i odwożone z
i do miejsca zamieszkania w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii letnich i zimowych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje liczbę dzieci niepełnosprawnych wstępnie przewidzianą
do dowożenia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Bobolicach
oraz miejscowości ich zamieszkania:
Drzewiany – 1 uczeń,
Opatówek - 1 uczeń
Wojęcino - 1 uczeń
Jadwiżyn - 1 uczeń
Dargiń - 1 uczeń
Głodowa - 1 uczeń
Kłanino - 1 uczeń
Świelino - 1 uczeń
2. Z uwagi na stopień sprzężony niepełnosprawności dzieci wymagają szczegółowej opieki a także
znajomości podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Mile widziane doświadczenie
w opiece nad dziećmi i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości dowożonych uczniów (adresów dowozu i odwozu)
oraz zmiany w ilościach i adresach placówek oświatowych.
„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Bobolice do i z placówek oświatowych”
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W razie konieczności dowozu innych dzieci, których rodzice zapiszą do szkoły w trakcie roku
szkolnego lub rezygnacji z dowozu dzieci przewidzianych do przewozu ( pkt II.1), szacunkowa liczba
kilometrów może ulec zmianie.
II. Podstawa sporządzenia oferty to m.in.:
1. Szacowana liczba kilometrów na dowóz i dowóz uczniów do placówek jest na około 130 km
dziennie (razem w obie strony).
2. Zamawiający wymaga, aby uczniowie dowiezieni byli do placówki do godz. 8:00 oraz odebrani
z placówki w godz. 14:00 – 16:00.
3. Szczegółowy harmonogram dowozu i szczegóły organizacyjne dowozu poszczególnych uczniów
ustalone zostaną przez Wykonawcę z rodzicami lub opiekunami prawnym oraz z Zamawiającym.
4. Szczegółowa listę uczniów objętych dowozem, wykaz tras oraz wykazy szkół i numery kontaktowe
do rodziców Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
5. W celu minimalizacji ilości odbywanych kursów Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojemność
środków transportu dostosowaną do potrzeb ilości uczniów przewożonych na poszczególnych
trasach. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim dojeżdżającym uczniom miejsca
siedzące. Zamawiający zastrzega sobie, by pojazd służący do przewozu uczniów wyposażony
był w co najmniej 9 miejsc siedzących. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy
bezpieczeństwa oraz foteliki. W razie potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych ruchowo, pojazd
musi zapewnić warunki umożliwiające transport dzieci na wózkach inwalidzkich,
bądź przechowywanie wózków.
6. W ofercie należy podać cenę za 1 km. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, w tym także
wszystkie opłaty drogowe, parkingowe, wynagrodzenie kierowcy łącznie z pochodnymi, koszt
ubezpieczenia pojazdu, kierowcy i pasażerów oraz wszystkie możliwe obciążenia w tym koszty
opiekuna. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za kilometr świadczenia
usługi.
7. Zamawiający będzie pokrywał tylko koszty przejechanych kilometrów w ramach dowozu dzieci
z miejsca ich zamieszkania ( lub miejsca w jego pobliżu - wskazanego przez Zamawiającego)
do placówki oświatowej i z powrotem. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów innych
przejazdów, tj. z punktu postoju pojazdu do miejsca zamieszkania dziecka, z miejsca zamieszkania
dziecka do miejsca postoju pojazdu, z punktu postoju do placówki oświatowej oraz z placówki
oświatowej do miejsca postoju pojazdu. Podane kilometry dotyczą trasy przewozu bez przejazdów
z i do miejsc garażowania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów w tygodniu,
terminów ich wykonywania oraz liczby uczniów, ze względu na okoliczności których strony
nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego
wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dowozu do szkół.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do odnotowania zmiany długości trasy.
III. Pozostałe obowiązki Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami
zawartej Umowy oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jest zobowiązany do zapewnienia uczniom właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży, pojazdem należycie
przystosowanym do realizacji przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze, iż przedmiotem umowy
jest przewóz uczniów niepełnosprawnych. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną siłę roboczą,
sprzęt, środki transportu oraz wszelkie przedmioty niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
Wykonuje i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt środek transportu, dokonuje na swój koszt

„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Bobolice do i z placówek oświatowych”
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6.

bieżących napraw, konserwacji oraz badań. Za powyższe Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność.
Pojazd przeznaczony do realizacji usługi musi spełniać warunki techniczne, musi być
zarejestrowany, zaś jego dowód rejestracyjny jest ważny przez cały okres realizacji umowy (posiada
aktualne badanie techniczne zgodnie z art.82 Prawa o ruchu drogowym).
Przewóz uczniów musi odbywać się pojazdem dostosowanym do przewozu uczniów
niepełnosprawnych, spełniającym przewidziane przepisami prawa wymagania dotyczące przewozu
dzieci. Musi odpowiadać wymogom, które reguluje § 22 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r., poz. 305 ze zm.) oraz oznakowane zgodnie z ustawą z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).
W realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dysponować osobą/ami na stanowisku
kierowcy, posiadający uprawnienia do transportu drogowego wymagane ustawą z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907) oraz ustawą z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do świadczonej usługi. Wykonawca
jest zobowiązany zgłaszać wszystkie nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia i uzgadniać ewentualne zmiany. W przypadku niesprawności środka transportu
z jakichkolwiek przyczyn na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia na swój koszt zastępczego
środka transportu, spełniającego te same warunki techniczne i wymagania przewidziane przepisami
prawa, w celu właściwej realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do pomocy dzieciom niepełnosprawnym podczas wsiadania
i wysiadania z pojazdu oraz umieszczenia wózka inwalidzkiego wewnątrz pojazdu.
Kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna dzieci.
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej trasy przejazdowej, wszelkie koszty
związane z opracowaniem ofert i zleconą wizją lokalną ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku
zapytania ofertowego.

IV.

Zakres obowiązków i wymagań, jakie musi spełniać osoba sprawująca opiekę nad dziećmi
i młodzieżą niepełnosprawną podczas przewozów do i z placówek oświatowych.

I. Wymagania niezbędne:
1. Opiekunem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej podczas przewozów do szkół i placówek oświatowych musi
być osoba pełnoletnia, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności (karnej, cywilnej) za działanie
lub zaniechanie działania w związku ze sprawowaną opieką.
2. Wykonawca jest koordynatorem w stosunku do opiekuna. Za niedopełnienie obowiązków opiekuna
odpowiada również Wykonawca (odpowiedzialność solidarna).
II. Obowiązki i zadania opiekuna:
1. Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w trakcie przewozu na trasie
miejsce zamieszkania - placówka oświatowa – miejsce zamieszkania, a także w czasie przejścia z pojazdu
samochodowego do placówki oświatowej i z placówki oświatowej do pojazdu samochodowego.
2. Opiekun pomaga wsiąść i wysiąść dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do i z pojazdu samochodowego.
3. Opiekun odpowiada, za to aby w czasie przewozu dzieci i młodzież niepełnosprawna były zabezpieczone
pasami bezpieczeństwa lub przewożone w foteliku (dostarczonym przez rodziców lub opiekunów prawnych).
„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Bobolice do i z placówek oświatowych”
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4. Opiekun odprowadza dzieci i młodzież niepełnosprawną z pojazdu samochodowego do świetlicy szkolnej lub
szatni szkolnej i oddaje pod opiekę pracownika szkoły oraz odbiera je ze świetlicy szkolnej lub szatni
szkolnej i przeprowadza do pojazdu samochodowego.
5. Po zakończonych zajęciach opiekun przekazuje dzieci i młodzież niepełnosprawną rodzicom lub opiekunom
prawnym lub też osobom wskazanym przez rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Opiekun ustali, którym dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej należy udzielić pomocy podczas ubierania
i rozbierania w szkole i takiej pomocy udzieli.
7. Opiekun powinien uzyskać od rodziców lub prawnych opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
przewożonej pojazdem, zgodę na udostępnienie numeru telefonu kontaktowego, aby mógł w sytuacjach
trudnych skontaktować się z nimi.
8. Opiekun wykonując czynności zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych (t.j. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
Uwaga. Przewożone dzieci i młodzież niepełnosprawna mogą przejść z pojazdu samochodowego do miejsca
zamieszkania bez przekazania ich rodzicom lub opiekunom prawnym tylko i wyłącznie w przypadku pisemnej
zgody/dyspozycji rodziców lub opiekunów prawnych złożonych opiekunowi, który sprawuje opiekę podczas
przewozu.

„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Bobolice do i z placówek oświatowych”
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