Wrocław, 26.10. 2018 r.
Stowarzyszenie Żółty Parasol
ul. B.Prusa 37/39
50-317 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOSTAWA USŁUG TRANSPORTOWYCH W PROGRAMIE TAXI75+
W związku z realizacją na zlecenie Gminy Wrocław zadania publicznego pod nazwą
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA WROCŁAWSKICH SENIORÓW POPRZEZ ROZWÓJ PRZYJAZNYCH IM
USŁUG TRANSPORTOWYCH , Stowarzyszenie Żółty Parasol zwraca się z prośbą o
przedstawienie oferty na realizację usług transportowych zgodnie z założeniami
załączonego Projektu Regulaminu Programu.
Z Firmą/korporacją Taksówkarską, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie
zawarta umowa na świadczenie usług objętych programem na czas jego trwania tj. do 31
grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków przyznanych Zamawiającemu przez Gminę
Wrocław na realizację przedmiotowego programu. Zamówienie usług będzie realizowane
zgodnie z przyznanymi przez Gminę Wrocław limitami finansowymi na poszczególne
miesiące.
Specyfikacja:
Do złożenia oferty niezbędne są:
1.Posiadanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń wymaganych do przewozu osób;
2. Posiadanie zasobów wystarczających do obsłużenia nawet około 2000 kursów
miesięcznie zamawianych za pośrednictwem Zamawiającego na rzecz beneficjentów
programu;
3. Posiadanie systemu do obsługi bezgotówkowej;
4. Gotowość do sporządzania szczegółowych raportów okresowych ( w tym tygodniowych)
z realizacji zlecanych kursów;
5. Gotowość do wypełniania przez kierowców formularzy potwierdzających odbyte kursy
poświadczonych podpisem beneficjentów;
5. Gotowość do realizacji zleceń z należytą troską i uwzględnieniem potrzeb osób w
podeszłym wieku;
6. Gotowość do zapewnienia wsparcia Zlecającemu w zakresie realizacji zadania
publicznego, w tym w szczególności do renegocjacji warunków Umowy w zakresie
współpracy i raportowania , a także do wspólnego wypracowania najkorzystniejszych dla
beneficjentów programu warunków świadczenia usług w okresie pilotażowym programu tj.
do 31 stycznia 2019 r.
7. Gotowość do zapewnienia wysokich standardów obsługi w tym w szczególności
schludnych, komfortowych i bezpiecznych środków transportu.
Termin składania ofert:

Oferty cenowe należy składać w terminie do 2 listopada 2018 r. do godz. 12:00 drogą
elektroniczną na adres: biuro@zoltyparasol.org lub w formie papierowej w siedzibie
Stowarzyszenia Żółty Parasol przy ul. B.Prusa 37-39 (wejście od ul. Wyszyńskiego 75A).
Osobą kontaktową jest Joanna Warecka, tel. 505 86 96 97

