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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

Wynajem samochodu osobowego przystosowanego do przewozu  9 -ciu osób w tym jednej 

na wózku inwalidzkim  dotyczący świadczenia usług transportowych „ door-to-door „  na terenie 

Gminy Szczurowa finansowanego z konkursu grantowego dla JST w ramach Osi Priorytetowej II. 

Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020. 
 

 

1. Usługa door-to-door – usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia  

w zakresie mobilności, obejmująca pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, 

przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego i z powrotem.  

 

2.  Użytkownikami/użytkowniczkami usług transportu door-to-door  w Gminie Szczurowa 

będą osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na 

ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach, poruszające się o kulach, 

niewidome, słabowidzące i inne), które ukończyły 18 lat. Będą to zarówno osoby z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub 

równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia (w szczególności osoby 

z trudnościami w poruszaniu się). 

 

3. Usługa będzie realizowana na terenie Gminy Szczurowa oraz poza jej  

terenem, jeśli tego będzie wymagała aktywizacja społeczno-zawodowa i zdrowotna 

uczestników od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

 

4. Pojazd, którym będzie świadczona usługa door-to-door powinien spełniać poniższe 

wymogi : - możliwość przewożenia maksymalnie 9 osób ( łącznie z kierowcą )  
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- przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby 

na wózku inwalidzkim; 

- instalację najazdu lub windy dla wózka inwalidzkiego, 

- wyposażenie w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne 

przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą  

ISO 10542-2; 

- fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa;  

- dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób 

z pojazdu; 

- drzwi boczne przesuwne z obu stron pojazdu wraz z wysuwanym podestem; 

- klimatyzację; 

- przestrzeń pasażerską o wysokości min. 160 cm, 

- oznaczenie progów kolorami kontrastowymi. 

-  nie powinien być starszy  niż 5 lat  

5.   Kierowca pojazdu powinien posiadać umiejętności  dostosowane do specyfiki 

użytkowników/użytkowniczek z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Dodatkowo 

powinien posiadać ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

 

6. Kierowca zostanie poinformowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o 

planowanej trasie przejazdu z jednodniowym wyprzedzeniem.  

 

7. W niektórych przypadkach może zachodzić konieczność wsparcia przez asystenta  osób 

mających  kłopoty  w samodzielnym poruszaniu w dotarciu do i z samochodu. 

 

8. Usługa świadczona bez limitu ilości kilometrów w zależności od potrzeb.  
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9. Płatność za usługę -  wynajem samochodu wraz z kierowcą i asystentem po zakończeniu 

miesiąca  na podstawie faktury otrzymanej od wykonawcy .  

 


