
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022/SDS z dnia 21.09.2022r. 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu 

Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec tel. (017) 5837417 www.psonimielec.org.pl; NIP 8171884895 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2022 – trasa nr 4 

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu realizowanego w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu z siedzibą w Mielcu ul. Wojsławska 278, 39-300 

Mielec. Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11 

września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) 

3. TRYB ZAMÓWIENIA 

a. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) 

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 

podania przyczyn. 

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

d. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego. O dokonanej 

zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową 

wszystkich Wykonawców, do których skierowano wcześniej zapytanie ofertowe. 

e. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, 

f. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku niniejszego 

postępowania. 

g. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych lub wariantowych. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 

a. Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych Wykonawców prowadzących działalność 

zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. 

b. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania 
zamówienia,  

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte 
wykonanie zamówienia, 

- będą dążyć do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez 
zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. 

c. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w ofercie i dokumentach dołączonych 
do oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie że ww. warunki 
Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie 
oferty Wykonawcy. 

d. Wykonawca nie może być w żaden sposób kapitałowo lub osobowo powiązany 

z Zamawiającym. W celu wykazania braku powiązania Wykonawca jest obowiązany przedłożyć 

http://www.psonimielec.org.pl/


podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

e. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego 

zapytania ofertowego. 

5. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie osób (uczestników) z miejsca 

wskazanego do Środowiskowego Domu Samopomocy mającego siedzibę przy ul. Wojsławskiej 278 lub przy 

ul. Moniuszki 3 (zgodnie z poniższą tabelą) w Mielcu i z powrotem do miejsca wskazanego, który to przewóz 

odbywać się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od 

pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy (dalej zwanego w skrócie także: „ŚDS”) na trasie, z 

uwzględnieniem miejsc wskazanych podanych w tabeli poniżej (warunek konieczny). 

TRASA nr 4 Powiat Mielecki_2 

L.p. Adres – miejsce wskazane 
Ilość 

osób 

Uwagi 

(siedziba ŚDS, do której 

przewóz ma być wykonany, 

wymogi specjalne) 

1 

Parking przy myjni 

samochodowej w Tuszymie 

 

Dopuszczamy możliwość 

ustalenia dodatkowego miejsca 

wskazanego na trasie Tuszyma-

Mielec 

 

5 Wojsławska 278 

1 Moniuszki 3 

6 osób/ brak osób na wózkach 

5.1.1 Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu będzie obywał się ustaloną trasą na 

terenie Powiatu Mieleckiego dwa razy dziennie tj. rano i po południu w ustalonych z Zamawiającym 

godzinach. 

5.1.2 W każdym przewozie uczestniczy opiekun. 

5.1.3 Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy rozpoczynają zajęcia bezpośrednio z terapeutami 

o godz. 800 i kończą o godz. 1400, co Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w planowaniu kursów.  

5.1.4 Pracownicy merytoryczni wykonują swoje obowiązki w Środowiskowym Domu Samopomocy od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1530. 

5.1.5 Czas pobytu uczestnika w Środowiskowym Domu Samopomocy nie może być krótszy niż 6 godzin 

dziennie. 

5.1.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu przewozów z powodu zmiany składu 

osobowego przewożonych uczestników. 

5.1.7 Usługa przewozu realizowana będzie w dniach pracy placówki – Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Mielcu z siedzibą przy ul. Wojsławskiej 278 lub przy ul. Moniuszki 3 od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz wcześniej uzgodnionych dni zamknięcia placówki. 

5.1.9 Wykonawca będzie prowadził ewidencję tras przewozu w formie miesięcznych kart drogowych, wg 

wzoru ustalonego przez Zleceniodawcę. Karty te będą zatwierdzane pod względem merytorycznym przez 

dyrektora placówki, tj. dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy na koniec każdego miesiąca.  

5.1.10 Pojazdy do wykonywania przewozów muszą być utrzymane w czystości oraz dostosowane do 

przewozu osób z niepełnosprawnością. 

5.1.11 W okresach zimowych pojazdy dowożące uczestników muszą być ogrzewane, a na stopniach 

wejściowych do pojazdów nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. Ze względów bezpieczeństwa 

szczególną uwagę i asekurację należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia i przeprowadzania 

uczestników. 



5.1.12 Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. 

Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku 

których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. 

5.1.13 W przypadku awarii własnego pojazdu zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy do przewozu 

uczestników, odpowiednio przystosowany do wykonywania przewozu, sprawny technicznie. 

Niezapewnienie pojazdu zastępczego w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, spowoduje 

obciążenie karą i kosztami za wynajem zastępczego środka transportu. 

5.2 Wymagania obowiązkowe: 

5.2.1 Posiadanie uprawnień do wykonywania przewozu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 

roku o transporcie drogowym. 

5.2.2 Posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, minimum 9- cio 

osobowego.  

5.2.3 Każdy przewożony uczestnik oraz opiekun będzie posiadał własne miejsce siedzące wyposażone w 

pasy bezpieczeństwa. 

5.2.4 Oferent zapewnia osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej do 

opieki na cały czas trwania przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. 

5.2.5 Czas pobytu podopiecznych w dowozie nie może przekroczyć 90 minut. 

5.2.6 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne polisy ubezpieczenia 

OC i NW na pojazdy uczestniczące w realizacji zamówienia oraz kopie ich dowodów rejestracyjnych, a także 

informację potwierdzającą formę władania pojazdami. 

5.2.7 Opieka nad przewożonymi uczestnikami winna odbywać się przez osobę pełnoletnią, a obowiązków 

opiekuna nie może pełnić osoba kierująca pojazdem. 

5.2.8 Opiekun zachowuje szczególną dbałość o dobro uczestnika w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu 

i wysiadaniu. Podczas przewozu Wykonawca zapewnia uczestnikom w szczególności bezpieczny dla ich 

zdrowia przejazd. 

5.2.9 Opieka nad przewożonymi uczestnikami powinna być sprawowana podczas trwania każdego kursu.  

5.2.10 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić opiekę przewożonym uczestnikom:  

• od momentu odebrania uczestnika ze wskazanego punktu do momentu przekazania pod opiekę 

pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy 

• od momentu odebrania uczestnika od pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy do 

momentu przekazania uczestnika do wskazanego punktu.  

5.2.11 Podczas przewozu Wykonawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób, 

w tym podczas wsiadania i wysiadania z samochodu oraz zobowiązany jest do udzielania pomocy 

przewożonym osobom podczas wsiadania i wysiadania oraz w pokonaniu barier architektonicznych. 

5.2.12 Wykonawca ma obowiązek optymalnie zminimalizować ilość przejechanych kilometrów 

podlegających rozliczeniu. 

5.2.13 Trasa podlegająca rozliczeniu obejmuje odwiezienie uczestnika z miejsca wskazanego do 

Środowiskowego Domu Samopomocy oraz odwiezienie uczestnika ze Środowiskowego Domu Samopomocy 

do punktu wskazanego. Wykonawca nie dolicza do tras kilometrów przypadających na dojazd samochodu 

do ośrodka z siedziby Wykonawcy i jego powrotu. 

6. KRYTERIA OCENY OFERT 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. 

Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru: (cena najniższa/cena oferowana) x 100  

7. TERMIN I SPOSÓB SKLADANIA OFERT 

a. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

ofertowego mailowo do dnia 23.09.2022 r. do godz. 1400 na adres email: bop.mielec@psoni.org.pl lub 

mailto:bop.mielec@psoni.org.pl


w oryginale, w zamkniętej kopercie w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu, ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec – pokój nr 1. Opis 

na kopercie: „Oferta na Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2022 – trasa nr 

4” wraz z danymi adresowymi Dostawcy w lewym górnym rogu. Wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę. Do oferty należy załączyć podpisane pozostałe załączniki wymienione w pkt 8. 

b. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca,   

c. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały 

ocenie. 

d. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do 23.12.2022 r. 

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

- Załącznik nr 1 - formularz oferty 

- Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków 
określonych w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego 

- Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie braku powiązań osobowych i 
kapitałowych z Zamawiającym 

- Załącznik nr 4 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  


