Załącznik nr 1 do RFP z dnia 25.07.2016
1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawcy usług transportowych na rzecz pacjentów
Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w Katowicach ul. Morawa 31, 40-353 Katowice.
2. Pacjenci DDOM będą korzystać z oferowanych usług transportu na własną odpowiedzialność.
3. Szacowana ilość pacjentów równocześnie w DDOM wynosi 14 osób dziennie zamieszkałych na
terenie miasta Katowice.
4. Zakres usługi obejmuje:
 dojazd do wskazanego miejsca odbioru pacjenta wyłącznie w obrębie miasta Katowice (bez
odbierania pacjenta „spod drzwi”) w przedziale czasowym 7.30 – 9.00 (+/- 15 min); czas
oczekiwania na pacjenta nie krótszy niż 10 minut,
 pomoc pacjentowi w wejściu/ wyjściu z samochodu oraz w zabraniu rzeczy osobistych,
 dowóz do DDOM przy ul. Morawa 31, 40-353 Katowice (wejście od strony ul. Brynica),
 odwiezienie pacjenta do wskazanego miejsca odwozu pacjenta w obrębie miasta Katowice
(bez odprowadzania pacjenta „do drzwi”) w przedziale czasowym 15.00 – 16.30 (+/- 15 min.).
5. Realizacja usługi jest planowana w okresie od 08.08.2016 do 30.04.2018., wyłącznie w dni
robocze.
6. Sposób wykonania usługi transportu powinien być dostosowany do potrzeb niesamodzielnych osób
starszych.
7. Nie jest wymagane, aby usługa transportu spełniała wymagania transportu sanitarnego.
8. Nie jest wymagane, aby usługa transportu przewidywała transport pacjenta w pozycji leżącej.
9. Nie jest wymagane, aby usługa transportu przewidywała transport pacjenta na wózku inwalidzkim.
10. Pacjenci DDOM nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z realizacją usługi transportu.
11. Rozliczenie będzie realizowane według rzeczywiście wykonanych usług według zasady:
 Zamawiający opracuje wyrażoną w kilometrach trasę przejazdu (na podstawie maps.google.pl
lub równorzędnego ogólnodostępnego narzędzia nawigacyjnego) uwzględniającą adresy
odbioru/odwozu aktualnych pacjentów DDOM. Trasa przejazdu będzie aktualizowana w
oparciu o bieżący skład pacjentów korzystających z DDOM.
 Do godz. 12tej dnia roboczego poprzedzającego dzień świadczenia usługi Zamawiający
potwierdzi Wykonawcy drogą elektroniczną listę odbieranych/ odwożonych pacjentów na
dany dzień.
 Okres rozliczeniowy przyjmuje się od 15 dnia danego miesiąca do 14 dnia następnego
miesiąca.
 Do 5 dni od zamknięcia okresu rozliczeniowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu
fakturę wraz wykazem rzeczywiście wykonanych usług transportu.
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ARKUSZ CENOWY OFERENTA
dot. RFP z dnia 25.07.2016 nt. wyłonienie wykonawcy usług transportowych na rzecz
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w Katowicach ul. Morawa 31, 40353 Katowice

NAZWA OFERENTA:
…………………………………………………………………………………………………………

Nazwa

Cena netto

Cena brutto

Stawka za 1 km

Data i podpis osoby upoważnionej/ Oferenta
…………………………………………………….
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