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 Załącznik nr 2 

Szczegółowy opis przedmiotu wstępnej wyceny 

Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie , w związku z realizowanym projektem (Poddziałanie 9.1.1 

POKL) pn. „Początki najważniejsze”, zaprasza Państwa do przedstawienia wstępnej kalkulacji kosztów dotyczących 

świadczenia usługi transportu codziennego uczniów/uczennic z Powiatu Kwidzyńskiego do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Barcicach. 

 

Usługa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest::  

 

 

PRZEWÓZ  DZIECI W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO „POCZĄTKI NAJWAŻNIEJSZE” 
 
Wykonanie usługi polega na przywozie i odwozie 8 niepełnosprawnych dzieci wraz z opieką z miejsc zamieszkania do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Barcicach  DOWÓZ DZIECI NA GODZINĘ 10:00 – 11:00 od. 

06.05.2013 r. do 30.04.2014 r., od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wakacji letnich, przerw świątecznych i 

dni ustawowo wolnych – dni wolne określone w Rozporządzeniu MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). Grupa 8 dzieci niepełnosprawnych są w wieku od 3-5 

lat, w tym 3 dziewczynki i 5 chłopców. Dzieci w większości mogą:  

1. - posiadać niepełnosprawność sprzężoną,  

2. - posiadać opóźnienie rozwoju psychoruchowego, psychomotorycznego  

3. - posiadać wzmożone napięcie mięśniowe;  

4. - posiadać autyzm dziecięcy  

5. - posiadać niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,  

6. -  niedowidzieć 

7. - niedosłyszeć 

8.  -  mogą nie kontrolować postawy. 

 

Wszystkie dzieci ze względu na dystonię nerwowo-mięśniową oraz niski wiek wymagają zabezpieczenia w czasie 

przejazdu.  Zabezpieczenia w formie fotelików samochodowych (O ZAPEWNIENIE FOTELIKÓW ZADBAJĄ RODZICE).  

Ponadto z uwagi na występujące u tych dzieci współtowarzyszące zaburzenia wymagane jest specjalistyczne  

siedzisko zapewniające stabilizację głowy. 

Ponieważ w projekcie uczestniczą również rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych usługa transportu 

może obejmować również 8 osobową grupę rodziców/opiekunów.  

 

 



 

Projekt pn. „Początki najważniejsze” 

Priorytet IX, Działanie 9.1  Poddziałanie 9.1.1  

Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ul. Kościuszki 29 b; 82-500 Kwidzyn 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 

Ponadto Przewoźnik/Wykonawca:  

I. Ma obowiązek zapewnienia opieki dzieciom w czasie transportu.  

2. Udzieli czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy wysiadaniu z samochodu. 

3. Dopilnuje, aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu. 

4. W razie awarii pojazdu ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego.  

5. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany miejsca i ilości dowożonych dzieci, wynikających między 

innymi z absencji dzieci, Zamawiający  ma obowiązek dokonania zmian w rozkładzie jazdy w ciągu 7 dni od 

daty dokonania uzgodnienia z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Barcicach.   

6. Zamawiającym, w tym zakresie, ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ruchu pojazdów i 

przewozu dzieci niepełnosprawnych, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad wynikających z 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  

7. Dołączy zestawienie, które będzie zawierało faktyczną ilość przejechanych kilometrów oraz trasę. 

II. Łączna liczba kilometrów dziennie 180  

 


