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

 
...............................................................                                                  
              pieczęć zamawiającego 
 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
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.) oraz § 5 Zarządzenia nr 5/2015Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 8 grudnia 2015 roku, w 
sprawie ustalenia zasad postępowania przy zamówieniach publicznych do 30 000 euro, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim zaprasza do 
złożenia oferty na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 
 

1. Zamawiający   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Ząbkowicka 26 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
Tel. 74 81 73 051 
 

2. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki na podstawie art. 17.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej. 

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.  
Szacowana średnia liczba usługobiorców: 12 osób. 
Szacowana liczba godzin usług w okresie obowiązywania umowy około 3 900 godzin. 
Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić 
dokładnie, uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi w dni robocze, a w niektórych 
sytuacjach w dni wolne od pracy, w zależności od stanu zdrowia, wieku i warunków 
bytowych podopiecznego, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
 

3. Termin realizacji zamówienia  

od 01.07.2017 do 31.12.2017 r. 

 



4. Kryterium oceny ofert  

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny – 100 pkt, 

liczonego według wzoru c
	 ż 	

ść	 	
X 100 

 
 

5. Inne istotne warunki zamówienia 

Posiadanie koordynatora usług do kontaktów z Zamawiającym, jak również do 
bezpośredniego osobistego kontaktu z klientami GOPS, dla rodzin, u których   świadczone 
są usługi.  

 

6. Wymagana dokumentacja 

Złożenie oferty na wykonanie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki na druku stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. 

 

7. Sposób przygotowania oferty  

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. 
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
 nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 
upoważnioną. Ofertę składa się w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu 
(kopercie). W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy 
w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki lub pocztą 
na w/w adres. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe nausługi 
opiekuńcze dla osób z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki”. 
Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pokój nr 5 Urzędu Gminy w Kamieńcu 
Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki lub pocztą tradycyjną na 
w/w adres (liczy się data wpływu do Zamawiającego). 
 

8. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy do dnia19.06.2017 r. do godz.1600 

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. 
 

9. Ocena i kryteria wyboru ofert: 
 

 Zamawiający stosuje przy wyborze kryterium najniższej ceny. 
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny. 
 Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty. 
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  
 W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych 

omyłek rachunkowych bądź innych oczywistych omyłek polegających na 
niezgodności ofert z przedmiotem zapytania ofertowego Zamawiający poprawi te 
pomyłki w treści złożonych ofert i niezwłocznie drogą elektroniczną e-mail lub 
faksem poinformuje o nich Wykonawcę, w celu wyrażenia zgody na dokonaną zmianę 
oferty. W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody na 
dokonaną poprawę oferty przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z 
postępowania.  

 Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na taką samą ocenę 
oferty, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru. 



 O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty przed upływem terminu składania 
ofert. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyboru Wykonawcy, bez 
podawania przyczyny. 

 Przewidywany termin zawarcia umowy: do 3 dni roboczych od daty wyboru 
najkorzystniejszej oferty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



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 
 

Do  
nazwa jednostki 

 
 
 
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 późn. zm.) a dotyczącego: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

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

 cenę netto/ brutto godziny usługi ................... zł (słownie:……...…………………) 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


