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Ogłoszenie na świadczenie usług kierowcy 
 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego poszukuje 2 osób  świadczących usługi kierowcy 
pojazdu osobowego z nadwoziem typu van, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w 
tym na wózkach inwalidzkich w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. 
“Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”. 
 

 
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego 

 
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego 
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9/U2 
70-200 Szczecin 
tel. 91 489 42 51 
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl 
Adres strony internetowej: www.miesnie.szczecin.pl 

 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 2 osób świadczących usługi kierowcy pojazdu osobowego 

z nadwoziem typu van, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na 
wózkach inwalidzkich w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. 
“Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”. 
 

2) Wymagane kwalifikacje i doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji zamówienia: 
 prawo jazdy kategorii B, 
 aktualne badania lekarskie i psychologiczne pozwalające na wykonywanie zawodu kierowcy, 
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych, 
 predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, odporność na stres, dyspozycyjność, 

sumienność, punktualność, odpowiedzialność.  
 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że 
kandydat spełnia powyższe kryteria. Podpisanie umowy jest uwarunkowane przedstawieniem 
dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i doświadczenie. 
 
3) Warunki świadczenia usługi: 

 Forma umowy – umowa zlecenie. 
 Planowany  przez Zamawiającego wymiar usługi: około 200 h średnio w okresie trwania umowy 

dla każdego kierowcy.  
 Zamawiający oczekuje realizacji wszystkich zlecanych godzin. W zależności od uzasadnionych 

potrzeb Zamawiającego dopuszcza się zwiększenie ilości godzin świadczenia usługi. 
 Usługa kierowcy będzie świadczona według potrzeb i na podstawie składanych zamówień na 

transport. Usługa transportowa będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu w godz. 6.00 do 
22.00, w szczególnych przypadkach przez całą dobę, według kolejności zgłaszanego 
zapotrzebowania.  

 W przypadku osób prawnych warunkiem świadczenia usługi jest wyznaczenie z imienia  
i nazwiska osób realizujących usługę. 
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3. Termin realizacji umowy 

 
Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.  

 
 

4. Zakres zadań: 
 
 Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej powierzonego pojazdu. 
 Prowadzenie, eksploatacja i obsługa powierzonego pojazdu oraz nadzór nad ważnością 

ubezpieczenia OC. 
 Obsługa  rampy do wprowadzania wózków inwalidzkich do  pojazdu. 
 Obsługa transportera schodowego podczas transportu osoby z niepełnosprawnościami na wózku 

inwalidzkim po schodach. 
 Pomoc osobom niepełnosprawnym podczas wsiadania i wysiadania z samochodu oraz w dotarciu z 

mieszkania do samochodu oraz miejsca do którego zostały przywiezione. 
 Prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji oraz rozliczenia kart drogowych. 
 Zgłaszanie potrzeb w zakresie napraw i remontów pojazdu. 
 Przestrzeganie bezpiecznych warunków w czasie jazdy. 
 Zapewnienie bezpiecznych warunków jazdy pasażerom oraz przestrzeganie obowiązujących 

przepisów w zakresie prowadzenia i eksploatacji pojazdów. 
 
 

5. Sposób i miejsce odpowiedzi na ogłoszenie: 
 Osobiście lub listownie na adres: Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra 

Karlińskiego, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin z dopiskiem “Oferta na 
świadczenie usług kierowcy”. 

 Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@miesnie.szczecin.pl. 

do dnia 23.02.2023 r. do godz. 15.00 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz oferty 

 


