
Na zapytanie ofertowe wpłynęły następujące pytania: 

 

Jakie mają to być auta ? Ile powinny auto posiadać miejsc siedzących: 

do 4 do 8 powyżej 9 ? 

W realizację zadania przede wszystkim zaangażowane są busy oraz samochody osobowe.  

W przypadku przejazdu 1 uczestnika z opiekunem wystarczające są samochody osobowe. W 

przypadku realizacji przejazdów do placówek wsparcia dziennego wykorzystywanym 

rozwiązaniem są busy (nawet powyżej 9 osób). Nie zgłaszano potrzeb na przejazdy 

realizowane za pomocą autobusów. 

 

Ile aut na raz może być wykorzystanych. 

Zapytanie ofertowe zakłada, że Wykonawca powinien być w stanie zrealizować minimum 4 

przejazdy w tym samym czasie. (2 busy, 2 auta osobowe lub 4 auta osobowe) Należy 

pamiętać jednak o tym, że to Uczestnicy zgłaszają potrzebę realizacji przejazdu, więc nie ma 

możliwości dokładnego określenia ich potrzeb przez Zamawiającego. 

 

W jakich godzinach ma być wykonywane zlecenie? 

Zlecenia wykonywane są zgodnie z potrzebami uczestników. Uczestnicy wykorzystują 

przyznane wsparcie na: dojazdy do placówek wsparcia dziennego, dojazdy na wizyty 

lekarskie, przejazdy do rodziny, na wakacje. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że są 

to głównie przejazdy realizowane w godzinach porannych, jednakże uczestnicy mają prawo 

skorzystać z przejazdu w każdych godzinach, po wcześniejszym umówieniu terminu. 

 

Jakie są miejsca odbioru pasażerów ? 

Miejsca odbioru uczestników zależą od potrzeb uczestników. Uczestnikami projektu są w 

większości osoby zamieszkujące teren Zabrza, lub uczęszczające do placówek wsparcia 

dziennego na terenie Zabrza, ale mieszkające poza Zabrzem (Bytom, Chorzów, Katowice, 

Ruda Śląska itp.) 

 

Czy kilometry liczymy od bazy do klienta, aż do powrotu do bazy czy dopiero kilometry 

liczymy od podstawienia się pod adresem do powrotu pod dany adres. 

 

Kilometry liczone są od miejsca odbioru uczestnika do miejsca dowozu uczestnika. 

 

Jak często będą realizowane przejazdy: 1 raz w tygodniu 2 razy czy więcej ? 

 

Przejazdy do placówek wsparcia dziennego realizowane są codziennie w dniach od 

poniedziałku do piątku w godzinach porannych (w dniach, w których te placówki 

funkcjonują). Pozostałe przejazdy realizowane są na indywidualne zgłoszenia uczestników. 

 


