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      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 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci 

Ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy 

NIP 6381760276 Regon 241164284 

KRS 0000324984 

II. 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. 

  

III. 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.  

Wytyczne przedmiotu zamówienia są następujące: 

1) Transport będzie się odbywać wyłącznie na terenie granic województwa Śląskiego. 

2) Cena za każdy przejechany kilometr powinna zawierać wszystkie koszty związane z przewozem, w tym 

czas pracy kierowcy, amortyzację części, zużycie paliwa, ubezpieczenie. W załączniku nr 1 proszę podać 

stawkę brutto za każdy przejechany kilometr. Jest to zmienna która będzie brana pod uwagę przy 

wyborze ofert. 

3) Szczegóły dotyczące transportu będą ustalane z osobami do kontaktu wskazanymi na karcie zlecenia 

transportowego (załącznik nr 3). Początek wyznaczonego zlecenia będzie się rozpoczynać z Siedziby 

Hospicjum zlokalizowanego  w Tychach przy ulicy Jaroszowickiej 113.   

4) Wymagania odnośnie zaproponowanego pojazdu: 

- Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do 20 czerwca 2021 roku. 

- Pojazd specjalistyczny do przewozu Pacjentów musi mieć wygospodarowaną przestrzeń dla dwóch 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 



 
 

 
 

- Ilość miejsc w pojeździe: 9 (licząc miejsce dla kierowcy oraz dwóch pacjentów poruszających się na 

wózkach inwalidzkich) 

- Pojazd musi posiadać niezbędny osprzęt jak, np. pasy zabezpieczające wózki w trakcie jazdy, sprawną 

klimatyzację, wygospodarowaną przestrzeń na sprzęt medyczny (koncentrator tlenu, ssak elektryczny), 

swobodne dojście dzięki któremu Opiekun Medyczny będzie mógł sprawować opiekę nad Pacjentami. 

- Pojazd musi być pełnowartościowy, bez wad, sprawny technicznie, musi posiadać aktualny przegląd, 

ubezpieczenie AC/OC, kierowca wykonujący zlecenie musi posiadać odpowiednie uprawnienia.. 

- W zaproponowanym pojeździe będzie zainstalowana sprawna  winda lub platforma do załadunku 

Pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

5) Rozliczenia będą odbywać się na podstawie wystawianych przez Zamawiającego zleceń transportowych 

(załącznik nr 3) – miesięczną fakturą obejmującą iloczyn rzeczywiście przebytych kilometrów oraz stawki 

za kilometr , która będzie wiążąca przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała żadnym 

zmianom. Termin płatności będzie ustalony na 10 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

poprawnie wystawionego dokumentu. 

6) Transport będzie odbywać się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku. Sporadycznie w soboty. 

7) Transport naszych podopiecznych będzie zamawiany drogą telefoniczną bądź za pośrednictwem 

korespondencji e-mail z minimum trzydniowym wyprzedzeniem każdorazowo. 

8) Zamawiający ustalił, że jednorazowe/jednodniowe zlecenie będzie oscylowało pomiędzy  minimum 100 

km, maksimum 300 km w zależności od ilości Pacjentów przebywających w Centrum Opieki Dziennej. 

Ilość zleceń przypadających na pojedynczy miesiąc: 4 zlecenia. Ilość zleceń przypadających na konkretny 

miesiąc może ulec zmianie (awaria własnego samochodu, organizacja). 

 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Oferty należy składać w terminie do 02.09.2020r. do godziny  12.00 (Decyduje data wpłynięcia oferty do  

siedziby Zamawiającego lub na pocztę elektroniczną) 

2. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020r. 

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 

V. 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. 

VI.  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, Załącznik nr 3 – zlecenie 

transportowe, załącznik nr 4 – kilometrówka. 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

 

 


