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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
...............................................................
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) oraz § 5 Zarządzenia nr 5/2015 Kierownika
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 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
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 specjalistycznych usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z
2018 r., poz. 1878 z późn. zm.),

b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1508 z późn. zm.),

oraz zgodnie z zakresem określonym w:
c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
Szacowana średnia liczba usługobiorców: 9 osób.
Szacowana liczba godzin usług w okresie obowiązywania umowy około 1 700 godzin.
Pierwszy etap realizacji godzin będzie wynosił 750 godzin – umowa będzie podpisana na
okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. Drugi etap realizacji godzin będzie wynosił 950
godzin- umowa będzie podpisana na okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
Podpisanie w/w umów uzależnione jest od otrzymanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić
dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb
klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia.
Usługi winny być świadczone w miejscu zamieszkania osoby (Gmina Kamieniec
Ząbkowicki). Za zgodą rodzica dziecka i w uzgodnieniu z Zamawiającym usługi mogą

być świadczone poza miejscem zamieszkania dziecka, jeżeli wynikać to będzie z
rozpoznanych potrzeb dziecka.
3. Termin realizacji zamówienia
od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Kryterium oceny ofert
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
1. Cena – waga 50 pkt
Kryterium ceny liczone będzie według wzoru
Liczba punktów =

cena najniższej oferty

----------------------- x 50
cena badanej oferty

2. Referencje – waga 25 pkt
Ilość przedłożonych referencji:
1 referencja – 5 pkt
2 referencje – 10 pkt
3 referencje – 15 pkt
4 referencje – 20 pkt
5 i więcej referencji – 25 pkt
3. Liczba pracowników świadczących ww. usługi na terenie objętym przedmiotem
zapytania ofertowego – waga 25 pkt
Ilość zatrudnionych pracowników
1 pracownik – 5 pkt
2 pracowników – 10 pkt
3 pracowników – 15 pkt
4 pracowników – 20 pkt
5 i więcej pracowników – 25 pkt
5. Inne istotne warunki zamówienia
1. Posiadanie kwalifikacji przez osoby świadczące usługi na terenie objętym przedmiotem
zapytania ofertowego do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty
zajęciowego lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone
specjalistyczne usługi.
2. Posiadanie przez osoby świadczące specjalistyczne usługi na terenie objętym przedmiotem
zapytania ofertowego co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
 szpitalu psychiatrycznym,
 jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z
zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 zakładzie rehabilitacji,
 innej jednostce niż wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
3. Posiadanie przez osoby świadczące usługi na terenie objętym przedmiotem zapytania
ofertowego przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
 umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 kształtowania nawyków celowej aktywności.

4. 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
1. Oferta na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania na druku stanowiącym załącznik do zapytania
ofertowego.
2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu,
o którym mowa w pkt. 5 ppkt 1.
3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach wymienionych
w pkt. 5 ppkt 2.
5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów
umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług.
6. Kserokopie umów o pracę bądź kserokopie innych umów na świadczenie
specjalistycznych usług pracowników świadczących usługi na terenie objętym
przedmiotem zapytania.

Powyższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez
Wykonawcę ,,za zgodność z oryginałem”.
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 na specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
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 dnia 19.06.2019 r. do godz.15 30
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.
9. Ocena i kryteria wyboru ofert
 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów
w wymienionych kryteriach oceny ofert.
 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 to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
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
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamieńcu Ząbkowickim
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

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 2018, poz. 1986 z późn. zm.), a dotyczącego:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wpisać przedmiot zamówienia )
składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za:


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



referencje ……………………….szt,



liczba pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie
objętym przedmiotem zapytania ofertowego …………………….. osób.

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym,
warunki.
3. Oświadczamy, że firma jest/ nie jest* płatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP ....................................................... .

............................................................
podpis osoby upoważnionej
*niepotrzebne skreślić

