
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych polskich 
równowartości kwoty 30 tys. euro 

 

Kamieniec Ząbkowicki,  08.12.2016 r.  

  

ZAPYTANIE OFERTOWE  
na wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki   

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  
o cenę jednej godziny usług opiekuńczych. 

 

1. Zamawiający:    
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM  
ul. Ząbkowicka  26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki  
NIP 887-13-49-543  
TEL. 74 8 173-051  
   
2. Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki. 
 
Specyfikacja zamówienia:  
1)   Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy 

Kamieniec Ząbkowicki. Przez usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług w 
zakresie :  
- zaspokajania podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,  
- podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej nad podopiecznymi,  
- pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem,  
- przygotowywania posiłków dla podopiecznego oraz utrzymywanie w czystości jego   
mieszkania,  
- dokonywanie zakupów, załatwienie spraw osobistych podopiecznych,  

      - zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem,  
- inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w środowisku podopiecznego.  

2)   Szacunkowa przewidywana liczba godzin świadczenia usług w okresie obowiązywania    
       umowy wynosić będzie 500 godzin miesięcznie. 
3)    Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług opiekuńczych uzależniona będzie od 

potrzeb Zamawiającego.  
4)   Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi w dni robocze, a w niektórych 

sytuacjach, w zależności od stanu zdrowia, wieku i warunków bytowych podopiecznego, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 



 
3. Termin realizacji:  
Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

4.  Kryteriami  oceny ofert będą przede wszystkim: cena za 1 godzinę. 
5. Inne istotne warunki zamówienia:  
1)   Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro.  
2)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu 
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych 
w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania.  
3)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
podawania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
4)   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 
5)   Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę za dany 
miesiąc faktura. 

6. Sposób przygotowania oferty  
Ofertę sporządzić należy  w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
nieścieralnym atramentem lub długopisem.  
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  
 
7. Miejsce i termin złożenia oferty.  
Ofertę złożyć należy do dnia 20.12.2016 r. do godziny  15:30 

Ofertę złożyć można:  

a)    osobiście w siedzibie zamawiającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 
Ząbkowicka 26, 57-230  Kamienic Ząbkowicki  

b)    pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ząbkowicka 26 57-230  
Kamieniec Ząbkowicki (liczy się data wpływu),  

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 
dopisać "Zapytanie ofertowe na wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy  Kamieniec 
Ząbkowicki ”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych polskich 
równowartości kwoty 30 tys. euro 

 
pieczątka oferenta                                                                               dnia.............................. 
 
 
                                                          OFERTA 
 

……………………………… 
 
……………………………… 
……………………………… 

 
 
 
 
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 
realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2015, poz.2164 z póź. zm.) a dotyczącego: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

(wpisać przedmiot zamówienia ) 
 
składamy ofertę  następującej treści: 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       
..........................................................................zł. 
Cena brutto 
..........................................................................................................................zł. 
Słownie: ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
w tym (dotyczy robót budowlanych): 
stawka roboczogodziny kosztorysowej netto.................zł/r-g, 
narzut kosztów pośrednich (Kp)......................... ....% , 
narzut kosztów zysku (Z)...... ............%. 
  

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 
warunki  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  
NIP  ....................................................... 

      
 

                                                                              ............................................................ 
                                                                                  podpis osoby upoważnionej 

 


