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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz. 1579) na 

podstawie art. 4 pkt. 8. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie, zaprasza do składania ofert przez 
Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Wołczyn.  
 

I. Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą obejmować między innymi:  
 uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym 

zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w 
tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie 
treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania 

w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, 
rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, 
korzystanie z usług różnych instytucji),  

 usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, 

współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i 

edukacyjno-terapeutycznego),  

 zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć 
rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.  

 innej pomocy w postaci: logopedy, neurologopedy celem poprawy komunikacji. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane będą zgodnie ze wskazaniami lekarza oraz 
ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (art. 18 ust 3 ustawy) i 
Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr.189, poz. 1598 z późn. zm). 
 

II. Zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu:  
1. posiadanie uprawnień – kwalifikacji do świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w 
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr.189, poz. 1598 z późn. zm)  

2. posiadanie wiedzy i doświadczenia, 
3. ugruntowanej sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, w tym mobilności w celu dojazdu do uczestników 
zamieszkujących w środowiskach wiejskich gminy Wołczyn,. 
 

III. Termin realizacji zamówienia/wykonania zamówienia: 01.04.2019 – 31.12.2019 roku. 
 

 

 
 

 

 

 

 



IV. Informacje dodatkowe  
 

1. Ze względu na przedmiot zamówienia ustala się stawkę za godzinę zegarową ( 60 minut) 
świadczonej usługi która zawiera w szczególności: 
 dojazd lub dojście do domu osoby na terenie gminy Wołczyn w celu wykonania 

specjalistycznych usług opiekuńczych.  
 przygotowanie osoby do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Pouczenie 

osoby i ich opiekuna(ów) o zasadach obowiązujących podczas realizacji usług w celu 
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.  

2. Zamawiający przewiduje zlecenie ok. 20 godzin miesięcznie. Ilość godzin może ulec 
zmianie w zależności od ilości złożonych wniosków o udzielenie pomocy w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie większej ilości godzin.  
 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu:  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 2 zapytania o 
rozpoznaniu rynku, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany 
jest wypełnić oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.  

2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie 
do dostarczenia Zamawiającemu – najpóźniej w dniu podpisania umowy, dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.: kwalifikacje do 

wykonywania zawodu, potwierdzenie posiadania stażu i udokumentowane przeszkolenie; 
wymienione w paragrafie 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 
września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr.189, poz. 

1598 z późn.zm).  

3. Proszę nie składać tych dokumentów wraz z ofertą.  
4. Kserokopie ww. dokumentów powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z 

oryginałem” i podpisem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w 
toku badania i oceny wiarygodności ofert przedstawionych przez Oferentów: 
dokumentów, oświadczeń, danych i informacji. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie dostarczy 
wymaganych dokumentów lub dokumenty te nie potwierdzą spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, zamawiający wykluczy takiego wykonawcę i będzie badać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, 
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  
 

VI. Kryteria oceny ofert:  
Najniższa cena (100%) odnosząca się do całości zamówienia. Kryterium obliczane będzie w/g 
wzoru: Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.  
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w 
kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.  
 

VII. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.  
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 
następujących przypadkach: 
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. 2; 

2) w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty za wykonanie zamówienia jest wyższa od 
kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia; 

3) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządzenia niniejszego zaproszenia.  

4) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.  
 
 



VIII. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:  
Oferty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie przy ul. K.Miarki 12, 46-

250 Wołczyn, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do sekretariatu 
(pok.nr 2) na formularzu ofertowym pt. ,,Formularz ofertowy" będącym załącznikiem do 
niniejszego zapytania albo przesłać w formie skanu, tj. wypełnionego i podpisanego druku 
formularza ofertowego na adres e-mail: opswolczyn@poczta.onet.pl w terminie: do 15 marca 

2019 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wołczynie. 
 oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,  
 w toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia 

dotyczące treści złożonych ofert. 
 

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2019 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 
 

X. Załączniki:  
1. Formularz ofertowy  

2. Oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


