
 
 

Strona 1 z 7 
 

 Lublin, dnia 5 stycznia 2018r 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie  
z siedzibą przy ul. Michała Ludomira Rogowskiego 5, 20-840 Lublin, zaprasza do złożenia oferty cenowej 
na świadczenie usługi przewozu uczestników projektu pn. „Otwórzmy przed nimi życie” realizowanego 
w partnerstwie z Gminą Lublin i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie z siedzibą 
przy ul. Michała Ludomira Rogowskiego 5, 20 – 840 Lublin, NIP: 7121933102, REGON: 430372384 
 
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem procedury rozeznania rynku w oparciu o Wytyczne  
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportu osób niesamodzielnych w tym osób 
niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania na terenie miasta Lublin do i z miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego. 
 

2. Zamawiający przewiduje świadczenie usługi w różnych grupach. 
 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród uczestników projektu znajdują się osoby 
niepełnosprawne, chore na otępienia w tym z upośledzeniami umysłowymi i z niepełnosprawnością 
ruchową.  

 
4. Osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy 

wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Pojazd powinien zapewnić transport minimum 10 osobom 
niepełnosprawnym uczestniczącym, w zajęciach w siedzibie Stowarzyszenia. 

 
5. Zamawiający zastrzega, że koszty za usługę transportową będą rozliczane od miejsca podjęcia 

pierwszego pasażera oraz do momentu pozostawienia ostatniego z pasażerów. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia, skrócenia lub wykonania kilku przejazdów jeśli 
wymagało będzie tego dobro uczestnika projektu np. zbyt długi transport osoby niepełnosprawnej. 

 
7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej ilości 

przejechanych kilometrów wg stawki wskazanej w Formularzu oferty. 
 

8. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 

Część I  

Transport 10 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym jako osoby 
niesamodzielnej na zajęcia społeczno-pedagogiczne realizowane w siedzibie Stowarzyszenia w 
Lublinie. 

Usługa powinna polegać na transporcie przystosowanym do tego samochodem 10 osób 
niepełnosprawnych, z ich miejsca zamieszkania do siedziby Stowarzyszenia, w którym realizowane 
będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świat i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 
od 8:00  do 14:00 zajęcia aktywizacji społecznej. 
Adresy zamieszkania jak również siedziby Stowarzyszenia zostaną przekazane Wykonawcy w dniu 
podpisania umowy. 
Średni dzienny wymiar ilości godzin wynosi 40 km 
Łączna liczba km w przeciągu całego okresu realizacji wsparcia tzn. od stycznia 2018 r  
do października 2019r z przerwą wakacyjną w miesiącach lipiec – sierpień wynosi 16000,00 km 

Część II 

Transport osób niepełnosprawnych, otoczenia i opiekunów do kina lub teatru (wynajęcie 
autokaru)  

Usługa powinna polegać na transporcie autokarem przystosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych beneficjantów i opiekunów projektu „Otwórzmy przed nimi życie”.  
Przewiduje się łącznie 8 wyjść realizowanych w okresie od lutego 2018r do października 2019r  
dla 65 osób (podczas jednego wyjścia) w tym 20 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 
umysłowej. 
Przewidywane miejsce świadczenia usługi granice administracyjne miasta Lublin. 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób jak również częstotliwość i miejsce realizacji 
usługi. 

Część III 

Transport podczas wyjazdu plenerowego (wynajem autokaru) 

Usługa powinna polegać na transporcie klimatyzowanym autokarem przystosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych beneficjantów i opiekunów projektu „Otwórzmy przed nimi życie”.  
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Przewiduje się łącznie 1 wyjazd plenerowy do Kazimierza Dolnego nad Wisłą realizowanych  
w czerwcu 2018r dla 70 osób, w tym 20 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umysłowej. 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób jak również częstotliwość i miejsce realizacji 
usługi. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV 

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do składania ofert upoważnieni są wyłącznie Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim 
potencjałem organizacyjno-technicznym do wykonania zamówienia – warunek zostanie spełniony, 
jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem flotą wyposażoną w standardy bezpieczeństwa, ABS, 
ASR oraz ogrzewanie i klimatyzację. 

 
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stan techniczny pojazdu wymagany przepisami prawa. 

 
3. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność oraz w razie potrzeby opiekę 

nad osobami w ramach przedmiotu zamówienia (w tym świadczenie pomocy uczestnikom projektu 
w zależności od zgłoszonych potrzeb, np. wejście/wyjście z pojazdu). 

 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków transportu pasażerów. 
 

5. W cenę kilometra i opłatę stałą Wykonawca powinien wliczyć ewentualne: opłaty postojowe, 
parkingowe i drogowe. 

 
6. Kierowca poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego. 
 

7. Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji 
przebiegu pojazdów na potrzeby rozliczenia przewozu osób. 

 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dodatkowych czynności administracyjno-biurowych 

związanych z zarządzaniem transportem oraz logistyką w tym wyznaczenia osoby do kontaktu. 
 

9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania telefonicznego lub mailowego, lub 
pisemnego Zamawiającego o nieobecności uczestników w miejscu odbioru, a także innych 
czynników mających wpływ na realizację zamówienia. 
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy spełnią następujące warunki: 

1. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy, przy czym powiązania te polegają w szczególności na: 

 uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pobocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu  
o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. 

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

1. Wykonawca zapewni przestrzeganie polityki równych szans, w tym dołoży wszelkich starań 
mających na celu pełne i bezkolizyjne wykorzystanie transportu stanowiącego przedmiot zamówienia 
przez osoby niepełnosprawne 

 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

W odpowiedzi na zapytanie: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący 

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 
3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. 
4. Cena w ofercie musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie koszty realizacji 

niniejszego zamówienia. 
5. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub 

parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
6. Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być 
opakowane tak jak oferta, a koperta powinna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 
terminu składania ofert. 
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9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 
a) Osobiście/pocztą na adres: 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie  
z siedzibą przy ul. Michała Ludomira Rogowskiego 5, 20 – 840 Lublin, 
 

b) drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres: zk.lublin@psoni.org.pl   

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta cenowa na świadczenie usługi przewozu 
uczestników projektu pn. „Otwórzmy przed nimi życie”  

Termin złożenia oferty:  

do 15 stycznia 2018 r. godzina 12:00  

VII. KONTAKT 
Agata Kęcik – Wiceprezes Stowarzyszenia 
Tel. 604406618, e-mail; zk.lublin@psoni.org.pl  

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 Formularz oferty wykonawcy  
 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
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Załącznik nr 1 Formularz oferty wykonawcy  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Lublinie ul. Michała Ludomira Rogowskiego 5, 

20 – 840 Lublin, 

 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP 
 
 

REGON  

Nr telefonu: 
 
 

E-mail: 
 
 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi przewozu uczestników projektu pn. „Otwórzmy przed 
nimi życie” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie 
w partnerstwie z Gminą Lublin i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 
Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne, oferuję realizację zamówienia w zakresie w pełni zgodnym 
z zapytaniem ofertowym za; 

Część 
Nazwa przedmiotu zamówienia 

Cena za  
1 km (brutto) 

VAT 

I 
Transport 10 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym jako 
osoby niesamodzielnej na zajęcia społeczno-pedagogiczne realizowane w 
siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie. 

  

II 
Transport osób niepełnosprawnych, otoczenia i opiekunów do kina lub 
teatru (wynajęcie autokaru) 

  

III Transport podczas wyjazdu plenerowego (wynajem autokaru)   

 
Oświadczam, że: 
1. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 
2. spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. 
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 
4. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą. 

 
………………………………………                              ………………………………………                              

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć Wykonawcy)                                                    
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
 

 

……………………………………………….. 
Nazwa, adres Oferenta 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pomiędzy ..…………………………………………………………....  

/Nazwa Oferenta/ 

a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie  

z siedzibą przy ul. Michała Ludomira Rogowskiego 5, 20 – 840 Lublin, NIP: 7121933102, REGON: 

430372384 reprezentowaną przez Małgorzatę Batorską – Prezes Stowarzyszenia i Agatę Kęcik – 

Wiceprezes Stowarzyszenia nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, odnoszące się  

do właściciela firmy lub osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osób 

wykonujących w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy, o których mowa w punkcie III rozeznania rynku z dnia 22 grudnia 2017r polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

………………………………………                              ………………………………………                              
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć Wykonawcy)                                                    


