
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W SPRAWIE ŚWIADCZENIA  USŁUG TRANSPORTOWYCH 
ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ  
( również  z niepełnosprawnością ruchową) 

 
 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie   
z siedzibą w Pruszkowie ul 3 Maja 56  ( zwane dalej Kołem)  zaprasza do składania ofert na wykonanie 
usługi transportowej polegającej na przewożeniu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 
do/z  prowadzonych przez Koło  placówek ŚDS „Na Górce” w Pruszkowie ul 3 Maja 56A i WTZ 
„Ognisko” w Pruszkowie ul 3 Maja 56. 
 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest prowadzone w myśl  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 20l9 r., poz. 1843 z późn. zm.).  

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, 

efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości.          

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia 

Wykonawcy i bez podawania przyczyn.  

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  

5. Potencjalni wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami 

pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem 

ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku 

odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego wykonawcy.  
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia  jest usługa transportowa polegająca  na zapewnieniu przywozu i dowozu 

dla  65 osób  z niepełnosprawnością intelektualną  również niepełnosprawnych ruchowo ( osoby na 
wózkach inwalidzkich)  do/z placówek prowadzonych przez Koło, tj.: 
 Środowiskowego Dom u Samopomocy „ Na Górce”  z siedzibą w Pruszkowie ul 3 Maja 56A 
 Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognisko”  z siedzibą w Pruszkowie ul 3 Maja 56 
z miejsc  wyznaczonych przez zamawiającego w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku  

z wyłączeniem dni świątecznych i urlopowych w okresie od dnia 01 stycznia  2021 do dnia 31 

grudnia 2023 r. 

2. Długość dziennych tras wynosi dla: 

 ŚDS „Na Górce” – 230 km  i obejmuje następujące miejscowości: Grodzisk Maz, Milanówek, 

Kady, Owczarnia, Kanie, Brwinów, Duchnie, Pruszków, Piastów,  Konotopa, Mory, Raszyn, 

Warszawa Ursus, Warszawa Opacz (ul. Ryżowa) – łącznie  30 osób, 

 WTZ „Ognisko” – 180 km  i obejmuje następujące miejscowości: Milanówek, Podkowa Leśna, 

Komorów, Piastów, Strzeniówka, Owczarnia, Brwinów, Domaniew,  Pruszków ( Centrum, 

Gąsin, Żbików), Warszawa Ursus, – łącznie  35 osób, 

ze  względu  na rozpiętość tras – do realizacji  zamówienia  niezbędnym jest  zapewnienie  co 

najmniej  dwóch busów   dla każdej placówki – czyli łącznie minimum czterech. 

3. Przywóz uczestników do obu placówek w godzinach 8 – 9; odwóz uczestników z obu placówek   

w godz 15 – 16.   

4. Wykonawca dysponuje  odpowiednio przygotowanymi pojazdami pod względem wyposażenia  

i stanu technicznego, wykwalifikowanymi kierowcami. Wykonawca zapewnia ciągłość  

i bezawaryjność oraz terminowość realizacji  zamówienia. 

5. W przypadku awarii środka transportu ( z jakichkolwiek przyczyn ) w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków 

bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygów zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w 



prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom niepełnosprawnym opiekuna. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia  przedmiotu umowy  ubezpieczeniem  od 

odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych  wypadków 

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę  warunków zamówienia  Zamawiający zapewnia 

sobie uprawnienia do stosowania kar finansowych. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1. spełniają warunki określone  w zapytaniu ofertowym, 
2. złożą formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę ( załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego), 
3. przedstawią kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób, 

4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponują osobami wykwalifikowanymi do 

wykonania niniejszego zamówienia – oświadczenie oferenta, 

5. posiadają aktualną, ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia – oświadczenie oferenta, ewentualnie na wezwanie 

Zamawiającego  dokument do wglądu, 

6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy - Prawo zamówień publicznych - oświadczenie oferenta. 

 

Opis sposobu dokonania oceny ofert  przez Zamawiającego:  
a) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem formalnym, tj. zgodności złożonych 

dokumentów z warunkami niniejszego zapytania ofertowego i wyłoni oferty spełniające warunki,  

b) Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki  pod względem merytorycznym i wyłoni 

ofertę najkorzystniejszą przyjmując do oceny następujące kryteria: 

 cena wykonania usługi – waga 60% 

 doświadczenie w świadczeniu usług o tożsamym bądź podobnym charakterze – waga 

40% 

.  
OPIS SPOSOBU PODANIA CENY:  
1. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi wyrażoną w złotych polskich cenę netto oraz brutto za 1 

dzień świadczenia usługi.  
 

Sposób przygotowania oferty. 

 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 

atramentem lub długopisem.  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

 

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2020 r do godz. 14 w siedzibie Zamawiającego 

PSONI Koło w Pruszkowie w Pruszkowie ul. 3 Maja 56  

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 

Osoby do kontaktu: 

Aneta Jaworska tel. 22/758 67 82 

Anna Staniak     tel 22/729 74 79 

 
 
Pruszków, 20 listopad 2020 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

................................................... 
(nazwa i siedziba oferenta) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług transportowych związanych  

z przewozem osób z niepełnosprawnością intelektualną ( również z niepełnosprawnością ruchową ) 

przedstawiamy ofertę na dowóz i odwóz w terminie od 01.01.2021r do 31.12.2023r.: 
 

 30 osób niepełnosprawnych – uczestników ŚDS „ Na Górce” Pruszków ul 3 Maja 56A  
 

cena naszej oferty za jeden dzień dowozu i odwozu ( 230 km ) wynosi: 

Cena netto: 

.......................... PLN (słownie: .............................................................................................................) 

Podatek VAT: 

.......................... PLN (słownie: ............................................................................................................) 

Cena brutto: 

.......................... PLN (słownie: ............................................................................................................) 
 

 35 osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ „Ognisko” Pruszków ul 3 Maja 56  

 
cena naszej oferty za jeden dzień dowozu i odwozu ( 180 km ) wynosi: 

Cena netto: 

.......................... PLN (słownie: .............................................................................................................) 

Podatek VAT: 

.......................... PLN (słownie: ............................................................................................................) 

Cena brutto: 

.......................... PLN (słownie: ............................................................................................................) 

 

2. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty obejmujące wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczamy, że: 

1) zamówienie wykonamy samodzielnie, 

2) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na wyżej wskazanych 

warunkach oraz wymogach  określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Załączamy: 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

 

 

 

 

 

.............................................   
(Pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


