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Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na realizację usług transportowych dla uczestników projektu (dzieci w wieku 6-16 lat) „Młody 

odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań 

dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, 

niezbędnych na rynku pracy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania, polegającego na transporcie regularnym 

dzieci w wieku 6–16 lat w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019r. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przewozy dzieci  tam i z powrotem z i na parking przy 

placówce oświatowej, do której uczęszczają, tj.  

1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie, 

2. Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSO nr 1 w Tarnowie 

3. Szkoła Podstawowa w Ryglicach  

do i z następujących instytucji tj.: 

1. Tarnowska Szkoła Wyższa ul. Mościckiego 27 w Tarnowie 

2. Tarnowska TV ul. Norwida 18 w Tarnowie  

3. Stowarzyszenie „Skrawek Nieba” Łosie 92, 38-314 Łosie 

4. Muzeum Okręgowe ul. Rynek 3 w Tarnowie 

5. Archiwum Diecezjalne ul. Katedralna 3 w Tarnowie 

3. Zestawienie tras w poszczególnych punktach realizacji usługi: 

l.p. Przedmiot zamówienia Ilość km Cena ryczałtowa 
netto (za 1 km) 

Cena ryczałtowa 
netto ogółem  

(3X4) 
1 2 3 4 5 

Szkoła Podstawowa w Ryglicach do Tarnowska Szkoła Wyższa 
1 Szkoła Podstawowa w Ryglicach 

ul. Tarnowska 25 do Tarnowska 
Szkoła Wyższa ul. Mościckiego 
27 w Tarnowie ( długość trasy 
wg google maps 25 km w jedną 
stronę ) – 10 przejazdów (tam i 
z powrotem- 50 km) 
2.Przewidywalna liczba uczniów 
– 14 i 3 opiekunów 
Przewidywana godzina odjazdu 
8:15 lub 11:15 (z Ryglic do 
Tarnowa) oraz 15:00 lub 17:30 
(z Tarnowa do Ryglic) 

500   
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Przewidywalna liczba 
transportów w całym okresie 
zamówienia. tj. od dnia 
podpisania umowy do 31 
stycznia 2018 – 10 przejazdów 

Szkoła Podstawowa w Ryglicach do Tarnów ul. Norwida 18 
2 Szkoła Podstawowa w Ryglicach 

ul. Tarnowska 25 do Tarnowska 
Szkoła Wyższa ul. Mościckiego 
27 w Tarnowie ( długość trasy 
wg google maps 29 km w jedną 
stronę ) – 1 przejazd (tam i z 
powrotem-58  km) 
Przewidywalna liczba uczniów – 
16 i 3 opiekunów 
Przewidywana godzina odjazdu 
9:15 (z Ryglic do Tarnowa) oraz 
15:00 (z Tarnowa do Ryglic) 
Przewidywalna liczba 
transportów w całym okresie 
zamówienia. tj. od dnia 
podpisania umowy do 31 
stycznia 2018 – 2 przejazdy 

60   

Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie do Tarnowska Szkoła Wyższa 
3 Szkoła Podstawowa w Tarnowie 

ul. M. Dąbrowskiej 6 do 
Tarnowska Szkoła Wyższa ul. 
Mościckiego 27 w Tarnowie ( 
długość trasy wg google maps 
4,5 km w jedną stronę )–14 
przejazdów (tam i z powrotem- 
9 km) 
Przewidywalna liczba uczniów – 
20 i 2opiekunów 
3.Przewidywana godzina 
odjazdu 8:30 lub 11:30 oraz 
15:00 lub 17:30  
Przewidywalna liczba 
transportów w całym okresie 
zamówienia. tj. 14 od  31 
stycznia 2019– 14 przejazdów 

126   

Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie do Tarnowska Szkoła Wyższa 
4 Szkoła Podstawowa w Tarnowie 

ul. M. Norwida 22 do Tarnowska 
Szkoła Wyższa ul. Mościckiego 
27 w Tarnowie ( długość trasy 
wg google maps 5 km w jedną 

120   
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stronę –12 przejazdów (tam i z 
powrotem- 10 km) 
Przewidywalna liczba uczniów – 
4 i 1 opiekun 
3.Przewidywana godzina 
odjazdu 8:30 lub 11:30 oraz 
15:00 lub 17:30  
Przewidywalna liczba 
transportów w całym okresie 
zamówienia. tj. 12 od dnia 
podpisania umowy do 31 
stycznia 2019– 14 przejazdów 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie do Tarnów ul. Norwida 18  
5 Szkoła Podstawowa w Tarnowie 

ul. M. Dąbrowskiej 6 do 
Tarnowska Szkoła Wyższa w 
Tarnowie ( długość trasy wg 
google maps 9 km w jedną 
stronę – 2 przejazdów (tam i z 
powrotem- 18 km) 
Przewidywalna liczba uczniów – 
20 i 2 opiekunów 
Przewidywana godzina odjazdu 
8:30 oraz 15:00  
Przewidywalna liczba 
transportów w całym okresie 
zamówienia. tj. od dnia 
podpisania umowy do 31 
stycznia 2019 –2  przejazdy 

36   

Tarnowska Szkoła Wyższa do Łosie 92 przez Ryglice ul. Tarnowska 25 
6 Tarnowska Szkoła Wyższa w 

Tarnowie ul. Mościckiego 27 do 
Stowarzyszenia Skrawek Nieba 
Łosie 92 w Tarnowie ( długość 
trasy wg google maps 72 km w 
jedną stronę ) –2 przejazdów 
(tam i z powrotem- 144  km) 
Przewidywalna liczba uczniów – 
50 i 5 opiekunów 
Przewidywana godzina odjazdu 
8:30 oraz 15:00  
Przewidywalna liczba 
transportów w całym okresie 
zamówienia. tj. od dnia 
podpisania umowy do 31 
stycznia 2019 – 2 przejazdy 

288   
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4. Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez 

Zamawiającego w czasie realizacji zamówienia, ale także wszelkiej wymaganej przez niego 

dokumentacji, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji szkoleniowej, oraz 

kontrolom przeprowadzonym przez inne instytucje finansujące zamówienie. 

6. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdów, jak również 

za pełną dokumentację wraz z ubezpieczeniami gwarantującymi ich przejazd zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie czasu pracy 

kierowców oraz przestrzegania ogólnych warunków przewozu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego 

oraz Policji  przypadku gdy warunki techniczne pojazdu wzbudzą wątpliwości Zamawiającego. 

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł uczestniczyć w ruchu, 

Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie inny pojazd zastępczy odpowiadający 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym w czasie nie dłuższym niż 1 godz. 

od zgłoszenia telefonicznego. 

9. W przypadku awarii pojazdu przed wyjazdem wykonawca zobowiązany jest podstawić 

niezwłocznie sprawny pojazd odpowiadający wymaganiom określonym w Zapytaniu 

Ofertowym, nie później niż w ciągu 1 godz. od momentu zgłoszenia awarii Wszelkie koszty 

związane z podstawieniem pojazdów zastępczych obciążają wykonawcę 

10. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego 

osób, stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. Nr 12 poz. 1265 – tekst jedn.z późn.zm.) 

11. Wykonawca musi dysponować pojazdami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

spełniającymi poniższe wymogi: 

1) Pojazdy powinny być czyste, wyposażone w fotele pasażerskie, systemem ogrzewania i 

wentylacji, sprawną klimatyzację, oraz pasy bezpieczeństwa na każdym siedzeniu, 

2) Pojazdy powinny być w pełni sprawne technicznie, przystosowane do transportu określonej z 

zamówieniu liczby osób, zapewniając wszystkim przewożonym osobom siedzące miejsca, 

3) Stan techniczny pojazdów musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym, 

4) Pojazdy muszą posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową OC oraz ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich przewożonych osób, Wykonawca 

zapewni, aby miejsca dla dzieci, do 150 cm wzrostu, były wyposażone w podkładki 

podwyższające siedzisko, dzięki którym dziecko może korzystać z pasów bezpieczeństwa auta 

lub w foteliki, spełniające europejskie standardy bezpieczeństwa ECE R44.03 lub późniejsze ECE 

R44. 


