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Opis przedmiotu zamówienia 

Usługa organizacji transportu podczas wizyt studyjnych 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa, polegająca na przewozie uczestników 

do Centrum Usług Społecznych (Centrum Usług Społecznych w Milanówku) na terenie 

województwa mazowieckiego w ramach projektu partnerskiego pt. „Liderzy kooperacji” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w 

działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów: Lidera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Rzeszowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. 

II. Cel zamówienia 

W ramach usługi Wykonawca zapewni podczas trzech wyjazdów (wizyt studyjnych) dla 

trzech grup transport dla uczestników wizyt studyjnych.  

Poprzez usługę transportową, Zamawiający rozumie zabezpieczenie i udostępnienie środka 

transportu podczas trzech jednodniowych wizyt studyjnych w wyznaczonym terminie 

i czasie pod wskazany adres miejsca wyjazdu oraz przewóz grupy uczestników do 

wyznaczonego miejsca docelowego oraz zapewnienie powrotu do miejsca początkowego.  

Celem wizyt studyjnych jest przedstawienie etapów tworzenia Centrów Usług Społecznych 

(CUS), prezentacja głównych działań CUS, omówienie współpracy pomiędzy instytucjami 

pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu 
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widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, popularyzacja deinstytucjonalizacji 

(DI) oraz Centrów Usług Społecznych (CUS), poznanie specyfiki funkcjonowania pomocy 

społecznej, w tym z ideą tworzenia nowoczesnego systemu świadczenia usług społecznych. 

Wizyty mają przyczynić się do implementowania dobrych, sprawdzonych rozwiązań  

w obszarze pomocy społecznej. 

III. Uczestnicy  

Grupy liczyć będą maksymalnie 23 uczestników na jeden wyjazd. Uczestnicy: 

przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji i integracji 

społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Łącznie 60 osób. 

Ostateczną liczbę uczestników każdego wyjazdu, Zamawiający zgłosi wybranemu 

Wykonawcy najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą każdego wyjazdu. 

Po stronie Zamawiającego będzie rekrutacja uczestników każdego wyjazdu studyjnego, 

informowanie uczestników o programie i szczegółach wyjazdów oraz ustalenie szczegółów  

spotkań i wizyt, które odbędą się podczas każdego wyjazdu. 

IV. Miejsce wizyty studyjnej 

Centrum Usług Społecznych Milanówku, powiat grodziski, województwo mazowieckie. 

V. Termin 

Planowane daty realizacji wizyt studyjnych: 

25 lipca 2022 r.,  5 sierpnia 2022 r., 25 sierpnia 2022 r. 

Zamawiający zastrzega, że termin realizacji wizyt może ulec zmianie.  

Wizyta odbywać się będzie w dni robocze między poniedziałkiem a piątkiem. W godzinach 

urzędowania CUS w Milanówku. 

Dokładne daty i harmonogram wizyty studyjnej zostanie ustalony z Wykonawcą.  
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VI. Opis usługi transportu  

1. Przejazd autokarem (busem) wszystkich uczestników każdej wizyty studyjnej na trasie: 

Warszawa – miejsce docelowe Milanówek i z powrotem.  

2. Trasa podróży tam i z powrotem spod siedziby Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 

00-844 Warszawa lub innego miejsca w Warszawie wskazanego przez Zamawiającego, 

obejmuje następujące etapy:  

 wyjazd/przyjazd z Warszawy do miejsca wizyty studyjnej - Milanówek, 

 powrót/przyjazd z Milanówka do Warszawy, 

 ewentualny transport na miejsce posiłku (obiadu) w przypadku odległości powyżej 

500 m od miejsca wizyty studyjnej – CUS Milanówek. 

3. Czas trwania wizyty 10-12 godzin zegarowych (dojazd do miejsca docelowego, pobyt w 

CUS, przerwa kawowa, obiad i ewentualny transport do miejsca spożywania posiłku, 

powrót do Warszawy). 

4. Dokładne godziny transportu zostaną potwierdzone przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem realizacji zadania. 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE AUTOKARÓW (BUSÓW)  

I WARUNKÓW PRZEJAZDU: 

a) Każdy autokar (bus) musi mieć odpowiednią liczbę miejsc siedzących (podaną 

odpowiednio do danego wyjazdu studyjnego – maksymalnie 23 uczestników);  

b) Autokary (busy) muszą spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa dotyczące przewozu 

osób, a także nie być starsze niż 8 lat i muszą być wyposażone w sprawne pasy 

bezpieczeństwa. 

c) Każdy pojazd musi mieć sprawną klimatyzację oraz odpowiednie nagłośnienie  

i mikrofon na wyposażeniu. 

d) Wykonujący usługę transportową musi posiadać aktualną licencję na przewóz krajowy 

osób, musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu 
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drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym  

oraz wymagane prawem aktualne ubezpieczenia.  

e) Autokar (bus) musi spełniać warunki techniczne oraz wymagania przepisów prawa, 

obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do 

ruchu drogowego.   

f) Wymagania odnośnie pojazdu: autokar (bus) przygotowany do transportu 23 osób, o 

podwyższonym standardzie, wyposażony w klimatyzację, ogrzewanie, regulowane 

miejsca pasażerskie, indywidualne nawiewy i oświetlenie, ABS, ASR. 

g) Przed rozpoczęciem usługi Wykonawca zapewni sprawdzenie pojazdu przez Policję.   

h) W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie zapewnić  inny pojazd o tych  samych parametrach i tym samym 

standardzie, na własny koszt, w czasie który pozwoli na prawidłową realizację przyjętego 

planu.  

i) Koszty związane z opłatami za przejazd na całej trasie warsztatów (np. za korzystanie z 

dróg płatnych, korzystanie z płatnych parkingów, płatnych miejsc postojowych itp.) leżą 

po stronie Wykonawcy i powinny być uwzględnione  w zaproponowanej cenie.   

j) Każdy z pojazdów musi być podstawiony we wskazane miejsca (adres) wyjazdu na 30 

minut przed rozpoczęciem podróży. 

k) Usługa musi być świadczona sprawnymi technicznie, zarejestrowanymi środkami 

transportu, posiadającymi ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. 

l) Zabronione jest świadczenie usługi środkiem transportu uszkodzonym, wycofanym  

z ruchu lub wyrejestrowanym. 

m) Zabronione jest przewożenie większej niż dopuszczalna liczby osób określonej  

w dowodzie rejestracyjnym. 

n) Wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa i higieny. 

VII. Ubezpieczenie 
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Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia każdego uczestnika w zakresie następstw 

nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 10 000,00 zł; zakres podstawowy 

ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej: następstwa nieszczęśliwych wypadków,  

w tym trwałe inwalidztwo oraz śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.  

Po przekazaniu, przez Zamawiającego danych osób, podlegających ubezpieczeniu, 

Wykonawca przedłoży kopię polisy, potwierdzającą jej opłacenie. 

 

 

UWAGA: 

1. Wykonawca zapewni realizację usług w ramach niniejszego postępowania zgodnie 

z obostrzeniami i reżimem sanitarnym związanym z zagrożeniem pandemią COVID-19, 

wprowadzonymi i obowiązującymi w chwili realizacji wizyty studyjnej. 

2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wprowadzonych obostrzeń i reżimów 

sanitarnych związanych z pandemią COVID-19 wizyty studyjne mogą nie dojść do skutku. 

Co jest równoznaczne z nie wypłaceniem wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy. 

3. Liczba uczestników szkoleń ma charakter szacunkowy i informacyjny. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób przy zachowaniu stawek cenowych 

wskazanych w ofercie Wykonawcy. 


