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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

Wykonywanie usług transportowych dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. 

„Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

- usługa transportowa obejmująca przywóz i odwóz na zajęcia Uczestników/Uczestniczki Projektu 

pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”  

- oraz usługa transportowa na 10 jednodniowych wyjazdów (m.in. do kina, teatru, filharmonii, opery, 

zimą na narty, na basen, wycieczki edukacyjne np. do zamku, ogrodu botanicznego, zoo) dla 45 

Uczestników/Uczestniczek oraz 3 opiekunów grupy  

w ramach projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”.  

 

1. Usługa transportowa (obejmująca przywóz/odwóz) na zajęcia dla 

Uczestników/Uczestniczek Projektu:  

 

Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu są dzieci/młodzież do 18 roku życia (w tym osoby 

niepełnosprawne).  

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dziennie (od poniedziałku do piątku) busem 

mieszczącym 30 osób, dwóch tras (jedna przywóz, druga odwóz) długość jednej trasy będzie 

wynosić około 80 km. W celu maksymalnego skrócenie czasu przywozu i odwozu dzieci dopuszcza 

się, że Wykonawca będzie wykonywał dziennie cztery trasy (dwie przywóz, dwie odwóz) długość 

jednej trasy będzie wynosić około 40 km.  

 

Data i czas realizacji zamówienia:  

Od 01.09.2022 r. do 30.09.2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach odpowiednich aby dzieci 

dotarły do Placówki Wsparcia Dziennego na zajęcia w roku szkolnym na godzinę 13:30 i odwóz po 

skończeniu zajęć czyli po godzinie 17:30. Natomiast w wakacje i ferie na godzinę 08:00 i odwóz po 

skończeniu zajęć czyli po godzinie 16:00. Usługa obejmuje transport z wyjątkiem świąt oraz innych 

dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu realizacji działań.  

 

Szczegółowa kalkulacja:  

około 80 km x 2 trasy (1 x przywóz / 1 x odwóz) x 1 grupa = 160 km x 5 dni w tygodniu = 800 km x 4 

tygodnie w miesiącu = około 3 200 km w miesiącu.  

lub 

około 40 km x 4 trasy (2 x przywóz / 2 x odwóz) x 1 grupa = 160 km x 5 dni w tygodniu = 800 km x 4 

tygodnie w miesiącu = około 3 200 km w miesiącu. 
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Przewóz autokarem powinien obejmować:  

jedna podróż z miejsca, wskazanego przez Koordynatora na podstawie deklaracji 

rodziców/opiekunów prawnych Uczestników/Uczestniczek Projektu, aż do miejsca gdzie znajduje się 

Placówka Wsparcia Dziennego (Pałecznica ul. Strażacka 5/1) i jedna podróż z miejsca gdzie 

znajduje się Placówka Wsparcia Dziennego (Pałecznica, ul. Strażacka 5/1), aż do miejsca 

wskazanego przez Koordynatora na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów prawnych 

Uczestników/Uczestniczek Projektu  

lub  

dwie podróże z miejsca, wskazanego przez Koordynatora na podstawie deklaracji 

rodziców/opiekunów prawnych Uczestników/Uczestniczek Projektu, aż do miejsca gdzie znajduje się 

Placówka Wsparcia Dziennego (Pałecznica ul. Strażacka 5/1) i dwie podróże z miejsca gdzie 

znajduje się Placówka Wsparcia Dziennego (Pałecznica, ul. Strażacka 5/1), aż do miejsca 

wskazanego przez Koordynatora na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów prawnych 

Uczestników/Uczestniczek Projektu. 

 

Szczegółowe adresy Uczestników/Uczestniczek Projektu Zamawiający przekaże Wykonawcy na 2 

tygodnie przed wykonaniem pierwszej usługi transportowej.  

 

2. Usługa transportowa na 10 jednodniowych wyjazdów (m.in. do kina, teatru, filharmonii, 

opery, zimą na narty, na basen, wycieczki edukacyjne np. do zamku, ogrodu 

botanicznego, zoo) dla 45 Uczestników/Uczestniczek oraz 3 opiekunów.  

 

Uczestnikami/Uczestniczkami wyjazdu jest 45 dzieci/młodzieży do 18 roku życia (w tym osoby 

niepełnosprawne) oraz 3 opiekunów. 

  

Terminy wyjazdów powinny być określone przez Zamawiającego co najmniej tydzień przed każdym 

wyjazdem.  

 

Ilość wycieczek wchodząca w skład realizacji zamówienia:  

─ 2022 rok:  

 2 wycieczki w miesiącu wrzesień 

 1 wycieczka w miesiącu październik 

 1 wycieczka w miesiącu listopad 

 1 wycieczka w miesiącu grudzień  

 

─ 2023 rok:  

 1 wycieczka w miesiącu luty 

 1 wycieczka w miesiącu marzec  

 1 wycieczka w miesiącu kwiecień  

 1 wycieczka w miesiącu maj 

 1 wycieczka w miesiącu czerwiec. 

 

Miejsca w odległości do 50 km od miejsca zbiórek tj. parking przed budynkiem Placówki Wsparcia 

Dziennego (Pałecznica, ul. Strażacka 5/1).  

Przewóz autokarem powinien zawierać: podróż z Pałecznicy ul. Strażacka 5/1 do miejsca 

docelowego wyjazdów, podróż powrotną.  
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Faktury będą wystawiane po zakończonym miesiącu zgodnie z przedstawionym rozliczeniem 

przejechanych kilometrów.  

 

Specyfikacja transportu:  

 przewóz powinien być przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. transporcie 

drogowym (Dz. u. z 2022 r. poz. 209 z późn.zm.) oraz innymi aktami prawa regulującymi 

przewóz osób; 

 wykonawca zapewnia transport Uczestników/Uczestniczek środkiem pojazdu, który jest 

sprawny technicznie, posiada ważne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC. Ponadto 

powinien posiadać sprawną klimatyzację, miejsca siedzące - fotele turystyczne z pełną 

regulacją z podłokietnikami i pasami bezpieczeństwa (każdy), półki bagażowe z nawiewami i 

oświetleniem, nawigację z aktualnymi mapami, przestrzeń bagażową; 

 wykonawca zapewnia transport autokarem posiadającym duży bagażnik, aby można było 

pomieścić m.in. wózki inwalidzkie, kule ortopedyczne; 

 wykonawca w razie awarii pojazdu zobowiązuje się, że zapewni pojazd zastępczy na własny 

koszt, który będzie spełniał wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 


