Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu nr RPPM.06.02.02-220043/20 pn. "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym
i ich opiekunów" z dnia 29.12.2020r.
___________________________________
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr: SŚ.271.1.U.2022

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja „usługi transportowej dla seniorów z Klubu Seniora we
Władysławowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
nr RPPM.06.02.02-22-0043/20 pn. "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu
puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" z dnia 29.12.2020r.”
Zamówienie dotyczy wyjazdów w 2021 roku, do instytucji kultury, zawsze dla grupy do 60 osób + 2
opiekunów (na moment przygotowywania zapytania ofertowego do 50 osób) w następujących
przybliżonych terminach i miejscach:
• wyjazd i powrót - Wejherowo, Filharmonia – ok. 62 km, w m-cu lutym,
• wyjazd i powrót - zamek w Malborku – ok. 244 km, w m-cu kwietniu,
• wyjazd i powrót - Gdańsk – ok. 120 km, w m-cu czerwcu,
• wyjazd i powrót - Wejherowo, Pałac – ok. 62 km, w m-cu sierpniu,
• wyjazd i powrót - Hel – ok 80 km, październiku,
• wyjazd i powrót - Gdańsk – ok 120 km, w m-cu grudniu.
Dokładne terminy zostaną ustalone najpóźniej 5 dni przed planowanym wyjazdem.
2. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE KAŻDEGO WYJAZDU.
1) przewozy seniorów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania
techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j.
Dz.U. z 2021, poz.450) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 919);
2) wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas
przewozu i pozostających w związku z przewozem;
3) wykonawca zapewnia seniorom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i
higieny;
4) wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów realizowanych wyjazdów z chwilą wyjazdu z miejsca
zbiórki tj. Urząd Miejski we Władysławowie, ul. gen. J. Hallera 19. Naliczanie zakończy się z chwilą
powrotu na miejsce zbiórki;
5) zleceniodawca dokona płatności za poszczególne przejazdy przelewem na wskazany przez wykonawcę
rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu wystawienia faktury. Fakturę należy wystawić na
płatnika - Nabywca: Gmina Władysławowo, ul. gen. Hallera 19, NIP 587 158 44 26,
Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie.

