ROZEZNANIE RYNKU

Podmiot Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo w Tychach realizujące projekt: „Centrum Opieki Dziennej
dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci, zwiększenie dostępności poprzez poszerzenie działalności o 10 miejsc oraz
rozszerzenie grupy docelowej” nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-268/18 zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania
rynku na:

Zapewnienie przewozu z miejsca zamieszkania do Centrum Opieki Dziennej oraz powrotu do domów dzieci
nieuleczalnie chorych – transport zlecony na zewnątrz.

Zapytanie ofertowe
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III.

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci
Ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy
NIP 6381760276 Regon 241164284
KRS 0000324984
TRYB POSTĘPOWANIA
Zamówienie realizowane jest w ramach bieżącego funkcjonowania Centrum Opieki Dziennej dla
Nieuleczalnie Chorych Dzieci w ramach projektu pt. Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych
dzieci, zwiększenie dostępności poprzez poszerzenie działalności o 10 miejsc oraz rozszerzenie grupy
docelowej, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) zgodnym z postanowieniami konkursu nr
RPSL.09.02.06-IŻ.01-24-268/18. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadzie
rozeznania rynku.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo zaprasza do złożenia oferty na transport specjalistyczny
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z miejsca zamieszkania do Centrum Opieki Dziennej oraz powrotu
do domów. Podczas planowania powstania jednego z nielicznych w Polsce Ośrodka Opieki Dziennej dla
Nieuleczalnie Chorych Dzieci Zamawiający opierał się na doświadczeniach zdobytych podczas prowadzenia
Hospicjum Domowego dla Dzieci, którego personel dojeżdża do domów małych pacjentów samochodami
będącymi własnością Fundacji. Wzięto więc pod uwagę potrzeby transportu dzieci nieuleczalnie chorych do
Ośrodka. Zakres świadczonych usług będzie obejmował wyłącznie region województwa Śląskiego.
Wykonawca usługi musi zapewnić pojazd dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd
dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych spełniający nasze kryteria to taki, który będzie mógł
jednocześnie przetransportować co najmniej dwójkę pacjentów poruszających się wózkami inwalidzkimi
różnego typu, posiada windę hydrauliczną lub podjazd, będzie miał dodatkowe miejsce dla opiekuna
medycznego oraz sprzęt medyczny taki jak koncentrator tlenu czy ssak elektryczny. Transport uzależniony
jest od ilości dzieci jednoczasowo przebywających w Ośrodku, usługa będzie obowiązywać w dni robocze od
poniedziałku do piątku na zlecenie w wybrane dni. Centrum Opieki Dziennej będzie przedstawiać zakres
usług do wykonania - z uwzględnieniem w jakie dni robocze będzie potrzeba skorzystania z transportu
zewnętrznego - w każdy piątek na kolejny tydzień. W załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym proszę podać
cenę brutto za każdy przejechany kilometr. Stawka musi obejmować pracę kierowcy w zamówionym
samochodzie specjalistycznym. Umowa z Wykonawcą na wykonanie usługi będzie obowiązywała od dnia
podpisania umowy do 30 czerwca 2021 roku. Szacujemy, że jednodniowe zlecenie będzie oscylować w
zakresie 150-200 kilometrów. Usługi transportu z rozpiską na cały tydzień będą zgłaszane telefonicznie bądź

za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail w każdy piątek przed rozpoczynającym się następnym
pełnym tygodniem roboczym. Koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego Wykonawca musi wliczyć w cenę
oferty.
Cena pozostanie niezmienna i będzie obowiązywać przez cały czas trwania umowy. Dokumentem
potwierdzającym wykonanie usługi jest zlecenie transportowe wystawione przez Zamawiającego. Zlecenie
transportowe musi być opatrzone nazwą oddziału Zamawiającego, imieniem i nazwiskiem pacjenta, datą
oraz planowaną godziną realizacji transportu, miejscem zleconego transportu oraz pieczątką i podpisem
Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury . Wykonawca musi oświadczyć, że posiada sprawny
technicznie tabor samochodowy, dostosowany do wykonania usług przewozu pacjentów, zgodny z
przepisami prawa w tym zakresie, należycie oznakowany i ubezpieczony. Zamawiający zastrzega sobie prawo
przed podpisaniem umowy do sprawdzenia środków transportu i ich wyposażenia wykazanych do realizacji
przedmiotu zamówienia.
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Oferty należy składać w terminie do 19.07.2019r. do godziny 12.00 (Decyduje data wpłynięcia oferty do
siedziby Zamawiającego lub na pocztę elektroniczną)
2. Termin wykonania zamówienia od 22.07.2019r. do 30 czerwca 2021r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest:
p. Paweł Sojka: pawel.sojka@shd.org.pl
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Składanie ofert może nastąpić w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail
Na adres: pawel.sojka@shd.org.pl w formie czytelnych skanów dokumentów z podpisem osoby
upoważnionej do składania ofert i oświadczeń o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym (załącznik nr 2) w imieniu Wykonawcy, ze wskazaniem
w tytule wiadomości elektronicznej przedmiot rozeznania rynku.
2. Osobiście lub przesyłką pocztową/Kurierską na adres siedziby Zamawiającego:
Fundacja Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo w Tychach, ul. Jaroszowicka 113; 43-100 Tychy.
W formie papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. Oferta powinna
zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej tytułem przedmiotu rozeznania rynku.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY ORAZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

3. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie www.shd.org.pl
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, zgodną ze specyfikacją zawartą w projekcie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
VII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz zamieści informację na stronie internetowej.

VIII.

ZASTOSOWANA PROCEDURA:
1. Zapytanie ofertowe – zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
2. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego jeśli
najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył Zamawiający.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może unieważnić
postępowanie bez podania przyczyny.
Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 Oświadczenie.

