Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 228988-2014 z dnia 2014-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław
Przedmiot zamówienia obejmuje transport osób niepełnosprawnych - dzieci i młodzieży - na
terenie miasta Wrocławia, własnymi środkami transportowymi Wykonawcy. Przewozy będą
realizowane w roku szkolnym 2014-2016 w dni nauki , w...
Termin składania ofert: 2014-07-15
Wrocław: Świadczenie usług transportowych - regularnego przewozu specjalnego osób
niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 242400 - 2014; data zamieszczenia: 20.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 228988 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z
MPDz "OSTOJA", ul. Stawowa 1A, 50-015 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3447802,
faks 071 3447802.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych
- regularnego przewozu specjalnego osób niepełnosprawnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje transport osób
niepełnosprawnych - dzieci i młodzieży - na terenie miasta Wrocławia, własnymi środkami
transportowymi Wykonawcy. Przewozy będą realizowane w roku szkolnym 2014-2016 w dni
nauki , w godzinach od 7.00 do 16.30, od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do ich
zakończenia, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, ogłaszanym corocznie przez Ministra
Edukacji Narodowej, a także w razie konieczności zorganizowanego dowozu dzieci i
młodzieży w okresie ferii zimowych i przerwy wakacyjnej, po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego. Środki transportu winny być przystosowane do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich i odpowiednio oznakowane, jako środki transportu osób niepełnosprawnych. Do
realizacji przedmiotowych usług transportowych w roku szkolnym; 1) 2014-2016
wymaganych jest co najmniej siedem pojazdów typu BUS. Przeciętny limit kilometrów dla
siedmiu pojazdów wynosi łącznie ok. 270 km dziennie, Podane limity wyliczono na
podstawie odległości między Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjnym przy ul. Górnickiego
37A we Wrocławiu, a niżej wymienionymi adresami zamieszkania osób, dla których będą
świadczone przedmiotowe usług transportowe - regularny przewóz specjalny. 1. Przewozy
winny być realizowane zgodnie z harmonogramem przewozów. Harmonogram może ulec
doraźnym zmianom wynikającym z istotnych zmian organizacyjnych placówki. 2.
Harmonogram zostanie tak skonstruowany przez Zamawiającego, aby zawierał jak najmniej
przewozów - pustych. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy harmonogram

najpóźniej w dniu podpisania umowy. RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWCY
PRZY PRZEWOZACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: a) Kierowca jest zobowiązany do
bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu (transporcie) pasażera niepełnosprawnego od drzwi
lokalu (mieszkania, domu, pomieszczenia) do pojazdu i odwrotnie, w granicach swoich
możliwości fizycznych. b) Dba o bezpieczny wjazd (wejście), przewóz i wyjazd (wyjście)
osoby niepełnosprawnej do i z pojazdu. c) Opiekuje się, służy pomocą i radą pasażerom
(osobom niepełnosprawnym). d) Współpracuje z Prezesem Stowarzyszenia lub - i
wyznaczoną przez niego osobą, zgłaszając zmiany stanów dotyczących stanu przewozu dzieci
niepełnosprawnych, czasu rozpoczęcia i zakończenia usługi itp. e) Kierowca jest
zobowiązany do: dbałości o stan techniczny pojazdu, wykonywania obsługi codziennej,
utrzymywania czystości i estetyki pojazdu. f) Kierowca powinien przestrzegać ogólnie
przyjętych zasad współżycia społecznego g) Kierowca w każdej sytuacji winien okazywać
życzliwość osobom niepełnosprawnym, a w sytuacjach konfliktowych, ponad wszystko mieć
na uwadze ich dobro. h) Kierowca winien mieć czytelny identyfikator z imieniem i
nazwiskiem, przypięty w widocznym miejscu...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


konsorcjum firm: 1. TAXI OSOBOWE FIRMA TRANSPORTOWO - HANDLOWA
PASZEK Waldemar 2. FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA Sebastian
PASZEK, Ul. Kraszewskiego 7/4, 50-229 WROCŁAW, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 540000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 513000,00



Oferta z najniższą ceną: 513000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 513000,00



Waluta: PLN.

