
Nr sprawy OPS/01/2017 

                  OPS.DAG.26.4.2017.MK. 

                                        

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE - Zaproszenie  do   składania  ofert 

 

 

 

na świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Praga-Południe w ich miejscu zamieszkania                  

od 01 października 2017 r. do  31 stycznia  2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych  

w art. 138o ustawy z dnia  29  stycznia  2004 r.  – Prawo  zamówień  publicznych  (tekst jedn. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  

  

 

Terminy: 

                  Składanie ofert do 04.08.2017 r. godz. 1200 

                       Otwarcie ofert       04.08.2017 r. godz. 1300 

 

 

 

 

 

  

                                              Warszawa 2017 



I.  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

Adres ul. Wiatraczna 11,  04-366 Warszawa, tel. (22) 277-33-00  

www.ops-pragapoludnie.pl 

e-mail:sekretariat@ops-pragapoludnie.pl 

 

II. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych 

w art. 138o ustawy  z dnia  29  stycznia  2004 r.  –Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.           

z 2015 r. poz. 2164  z późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP, w odniesieniu do zamówień 

na usługi społeczne i inne szczególne usługi.  

Wartość  zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 PZP w odniesieniu do zamówień na  usługi społeczne i inne szczególne usługi        

tj. 750.000 euro.  

 
III.  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

 

Nr CPV :   85000000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

                  85312100-0 – usługi opieki dziennej 

                  85311100-3 – usługi opieki społecznej dla osób starszych 

                  85311200-4 – usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 

                  85142300-9 – usługi w zakresie higieny 

            

1. Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów. 

2. Przez usługi opiekuńcze opieki higienicznej należy rozumieć pomoc w codziennych  

    czynnościach o charakterze pielęgnacyjnym świadczonym osobom leżącym lub mającym  

    poważne trudności z poruszaniem się i samoobsługą oraz wymagającym pomocy z powodu  

    wieku , urazów powypadkowych lub ciężkich i przewlekłych chorób w tym :  

    nowotworowych, układu kostnego, trawiennego, krążenia ,cukrzycy, Parkinsona,  

    Alzheimera ,Aids itp. oraz innych w tym chorób skórnych , wymagających znajomości  

    podstawowych zasad z zakresu pielęgniarstwa i  zleconych przez lekarza pielęgnacji,  

3. Przez usługi opiekuńcze zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych należy  

    rozumieć pomoc świadczoną osobom mającym trudności związane z samoobsługą,  

    kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku, przede wszystkim ze  

    względu na wiek, urazy powypodkowe lub ciężkie i przewlekłe choroby polegające na  

    pomocy lub wykonywaniu czynności dnia codziennego. 

4. Usługi opiekuńcze  wykonywane będą przez siedem dni w tygodniu , w godzinach 700-2000 

      także i święta   

5. Usługi realizowane będą w dwóch rejonach: 

 

      Rejon I - obejmuje Filię Nr 1 OPS: tj. Kamionek, Grochów, Olszynkę Grochowską,  

                      Gocławek. 

      Szacunkowa liczba osób objętych usługami na terenie Filii Nr 1 wynosić będzie ok. 300    

      osób miesięcznie.  



      Przewidywana liczba godzin świadczonych usług wynosić będzie w miesiącu ok. 7000         

      (w tym ok. 90% stanowić będzie pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych). 

 

      Rejon II - obejmuje Filię Nr 2 OPS : tj. Saska Kępa, Gocław, Przyczółek Grochowski,  

                       Grochów-Kinowa. 

      Szacunkowa liczba osób objętych usługami na terenie Filii Nr 2 wynosić będzie ok. 230  

      osób miesięcznie.     

      Przewidywana liczba godzin świadczonych usług wynosić będzie w miesiącu ok. 4100      

      (w tym ok. 90% stanowić będzie pomoc w zaspokajaniu codziennych  potrzeb życiowych). 

      

      Powyższa liczna godzin może ulec zmianie w granicach plus minus 20 % 

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera koncepcja usług  opiekuńczych  

      stanowiąca załącznik nr 1 do zaproszenia. 

  

IV . KLAUZULE SPOŁECZNE 

 

1. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym     

     wymiarze czasu pracy: 

      - 1 osobę pełniącą funkcję koordynatora ds. usług, Rejon I 

      - 1 osobę pełniącą funkcję koordynatora ds. usług, Rejon II 

      - 4 osoby wykonujące usługi opiekuńcze – Rejon I, 

      - 2 osoby wykonujące usługi pielęgnacyjne – Rejon I, 

      - 3 osoby wykonujące usługi opiekuńcze – Rejon II, 

      - 1 osobę wykonującą usługi pielęgnacyjne – Rejon II. 

2. Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez wyznaczenie do realizacji    

    zamówienia zatrudnionych już pracowników. 

3. W terminie 7 dni od rozpoczęcia realizacji umowy i na każde żądanie Zamawiającego,  

    Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowy o pracę osób , o których mowa powyżej.  

    Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób  zapewniający ochronę  

    danych osobowych pracowników , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.     

    o ochronie danych osobowych ( tj. w szczególności bez adresów , Nr PESEL pracowników)  

    Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak : data zawarcia  

    umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar  etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania . 

4. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób, o których mowa  w pkt.1  

    Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia miesięcznej kary umownej w wysokości   

    minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust 1 ustawy z dnia                       

    10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. 2015 r. poz 2008 ze  

    zm.) obowiązującego na dzień dokonania naruszenia . Kara umowna będzie  naliczana za    

    każdy miesiąc, w którym ta osoba nie była zatrudniona chyba , że okoliczność o której mowa   

    wystąpiła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 

5. Obowiązek wykazania okoliczności , o których mowa w pkt 4 usprawiedliwiających  

    przyczyny niezatrudnienia tych osób będzie spoczywał na Wykonawcy 

 

V. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.10.2017 r. do 31.01.2018 r. 

 

 

 

 



VI. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki  

   udziału w postępowaniu:  

1.1.posiadanie wiedzy i doświadczenia;   

      -  warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli      

         Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania  

         ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub    

         wykonuje co najmniej trzy zamówienia porównywalne co do charakteru i wielkości.  

         Wielkość porównywalna, to wielkość w liczbach : 

         - w Rejonie I nie mniej niż 40 tyś godzin w roku każda 

         - w Rejonie II nie mniejsza niż 25 tyś godzin w roku każda 

         wykonanych/wykonywanych w okresie nie dłuższym niż kolejne 12 m-cy – w ramach  

         każdego z wykazywanych zamówień każda  

1.2.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do      

      wykonania zamówienia  

       - warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia   

          spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje personelem niezbędnym do  

          wykonania zamówienia wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych,  

          doświadczenia i wykształcenia tj. co najmniej   

• Rejon I - osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. usług legitymująca się 

wykształceniem o kierunku medycznym ( co najmniej średnim) oraz dwuletnim  

                      doświadczeniem w zarządzaniu usługami o podobnym charakterze i zakresie,       

                      zatrudniona w ramach umowy o pracę na pełny etat. 

• Rejon II - osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. usług legitymująca się 

wykształceniem o kierunku medycznym ( co najmniej średnim) oraz dwuletnim  

      doświadczeniem w zarządzaniu usługami o podobnym charakterze i zakresie,       

zatrudniona w ramach umowy o pracę na pełny etat. 

• Rejon I - osoba wspomagająca pracę koordynatora, która powinna legitymować 

się wykształceniem o kierunku medycznym lub społecznym oraz posiadać co 

najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w pracy związanej  z nadzorem nad 

usługami; 

• Rejon II - osoba wspomagająca pracę koordynatora, która powinna legitymować 

się wykształceniem o kierunku medycznym lub społecznym oraz posiadać co 

najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w pracy związanej  z nadzorem nad 

usługami; 

• w Rejonie I  co najmniej 50 osób (w tym co najmniej 4 osoby zatrudnione na 

umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy); 

• w Rejonie II co najmniej 40 osób (w tym co najmniej 3 osoby    zatrudnione na 

umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy); 

                      zatrudnionych w charakterze opiekunów wykonujących usługi opiekuńcze,      

                      legitymujących się wykształceniem co najmniej podstawowym i   

                      udokumentowanym ukończonym kursem opieki nad chorym w domu lub kursem  

                      opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w wymiarze co najmniej 30   

                      godzin oraz znających procedury wzywania pomocy i udzielania pierwszej  

                      pomocy, 

•  w Rejonie I  - 5 osób (około 700 godzin usług miesięcznie) w tym co najmniej 2    

 osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;  

•  w Rejonie II - 4 osoby (około 410 godzin usług miesięcznie) w tym co najmniej 1   

 osoba zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;                        



   Do opieki higienicznej i pielęgnacji zaleconej przez lekarza,                                                                         

   z wykształceniem kierunkowym, legitymujące się świadectwem lub dyplomem  

   ukończenia    medycznej szkoły średniej, policealnej o kierunku pielęgniarskim  

   lub pokrewnym, wyższych studiów pielęgniarskich albo szkoły policealnej w  

   zawodzie opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun  

   medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej lub osoby z ukończonym co  

   najmniej 70-godzinnym kursem w zakresie opieki i pielęgnacji osób starszych,  

   chorych i niepełnosprawnych, posiadającej co najmniej 3 miesięczne  

   doświadczenie zawodowe przy realizacji usług,   

        

      -  warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania  

         zamówienia jest spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy , że 

1. posiada lokal z przeznaczeniem na biura na terenie Dzielnicy Praga-Południe z 

dostępem do poczty elektronicznej i telefonu z automatyczną sekretarką  

2. posiada wydzielony magazyn z podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym ( wózki 

inwalidzkie, kule łokciowe, materace p/odleżynowe) materiałami do pielęgnacji oraz 

mopami i środkami czystości. 

3. zapewni stały kontakt klientom, opiekunom, pracownikom Zamawiającego z 

pracownikiem biura Firmy również  w dni wolne .  

4. wyposaży opiekunów w niezbędne środki ochrony osobistej oraz podstawowe środki 

czystości  

5. zapewni transport do ewentualnego przewozu podopiecznego. 

 

1.3.sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

     -  warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada  

         ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

         związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł (słownie  

         złotych: pięćset tysięcy złotych) . 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

    2.1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do  

           ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  

           zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  

           zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię  

           potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.   

    2.2. Warunki określone w ust. 1.1-1.3 powinien spełniać, co najmniej jeden z tych  

           Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.   

    2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia, których oferta uznana  

           zostanie za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia są  

           zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę między  

           wykonawcami   

3.  Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie dopuszcza powierzenia całości lub       

     części zamówienia podwykonawcom.   

4.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu  

     oświadczeń i dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.   

 

 

 

 

 



VII. OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu  zamówienia (jeden rejon ) i być sporządzona 

zgodnie z zaproszeniem i opisanymi IWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we 

wzorze stanowiącym załącznik nr 1. 

2. Każdy oferent może zaproponować tylko jedną cenę i złożyć jedną ofertę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.  

6. Na ofertę składa się wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami 

wymaganymi postanowieniami Rozdziału 4 niniejszego zaproszenia. Wykonawca może 

złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą  być zgodne 

z formularzami załączonymi do zaproszenia. W formularzach wszystkie rubryki powinny 

być wypełnione  

7. Ofertę podpisują osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu 

Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku, 

kiedy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

8. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Uznaje 

się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia 

za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.  

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę.  

10. Ofertę należy spiąć lub wpiąć w skoroszyt, parafować i ponumerować kolejno strony.  

11. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie posiadającej następujące oznaczenie:  

12. „Oferta na świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Praga-Południe w ich miejscu zamieszkania , REJON ……… 

od 01 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.”  

13. Na  kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.  

14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji         

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i dołączone odrębnie do oferty. 

 

VIII. LISTA DOKUMENTÓW  I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W OFERCIE. 

 

1. Wypełniony formularz oferty zał. nr 2;  

2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  

    terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  

    wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na  

    rzecz których usługi zostały wykonane - zał. nr 6;  



3. Poświadczenie lub referencje że usługi wymienione w wykazie usług zostały wykonane lub  

   są wykonywane należycie;   

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na  

    temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do  

    wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  

    o podstawie dysponowania tymi osobami - zał. nr 3  

5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniają  

    wymagania postawione przez Zamawiającego - zał. nr 4;  

6. Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest   

     ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

     gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000,00 zł.  

7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

    - zał. 5 

8. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał 7. 

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  

    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji –  

    wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że  

    Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane  

    prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

    w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  

     przed upływem terminu składania ofert;  

9.  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  

    Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z  

    opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał  

    przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  

    wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej  

    niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

10.Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  

     przez Wykonawcę.  

11.Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  

     dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi  

      wątpliwości co do jej prawdziwości.  

12.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  

     poświadczonym przez Wykonawcę.  

 

UWAGA!!! OFERTY NIEKOMPLETNE ZOSTANĄ ODRZUCONE!!!  

 

IX. KRYTERIA  OCENY  OFERT. 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi   

    kryteriami i ich wagami:  

                       CENA  - 70%  

                       KWALIFIKACJE PERSONELU – 30%  



2.  Ocena w kryterium CENA będzie dokonana w oparciu o podany niżej wzór:                                  

       

 

                                           cena najniższa 

      liczba punktów  =       ---------------------------            x 70 

                                           cena badanej oferty    

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium CENA wynosi 70.   

    

3.Ocena w kryterium KWALIFIKACJE PERSONELU -  zostanie dokonana w oparciu o 

przedstawiony w ofercie wykazie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia.  Punkty dla 

poszczególnych ofert w tym kryterium zostaną obliczone w poniższy sposób:  

Zamawiający obliczy stosunek liczby osób ze świadectwem lub dyplomem ukończenia 

medycznej szkoły średniej lub policealnej o kierunku pielęgniarskim lub pokrewnym, wyższych 

studiów pielęgniarskich albo szkoły policealnej w zawodzie opiekunka środowiskowa, asystent 

osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny lub opiekun w domu pomocy społecznej                       

do ogólnej liczby osób przedstawionej w wykazie. Uzyskana wartość zostanie pomnożona 

przez liczbę 30.  

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium KWALIFIKACJE PERSONELU 

wynosi 30.   

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

X. OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA OFERTY 

 

Cena oferty wynika z iloczynu stawki godzinowej usług opiekuńczych  i maksymalnej 

planowanej liczby godzin usług w okresie obowiązywania umowy tj. 

Rejon I        28.000 godzin 

Rejon II       16.400 godzin 

W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto tj. z uwzględnieniem podatku VAT 

Do porównania ofert będą brane ceny brutto oferty 

 

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  WADIUM. 

 

Zamawiający nie żąda wadium . 

 

XII. TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ . 

 

1.Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIII.. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADFANIA  I OTWARCIA  OFERT 

 

1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w  

   godzinach 8:00 - 14:00.  



2.Termin składania ofert: 04 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00.   

3.Termin otwarcia ofert:  04 sierpnia 2017 r. o godz.   13:00. - w siedzibie zamawiającego        

    pok.    14 

XIV. UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert   

    określonych w rozdz. IX niniejszego zaproszenia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana    

    oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.  

2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za  

    najkorzystniejszą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w   

    sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród  

    pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej   

    Biuletynu Informacji Publicznej informację, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu,  

    z którym zawarł umowę oraz cenę wybranej oferty. W przypadku nieudzielenia zamówienia  

    niezwłocznie zamieści informację o tym fakcie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji  

    Publicznej. 

 

 

XV . WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Koncepcja usług opiekuńczych  - załącznik Nr 1 

2. Formularz ofertowy    - załącznik Nr 2 

3. Wykaz osób     -  załącznik Nr 3 

4. Oświadczenie Wykonawcy że osoby 

    które będą uczestniczyć w wykonaniu 

          usługi spełniają wymagania Zamawiającego - załącznik Nr 4 

5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu  

    warunków udziału w postępowaniu  - załącznik Nr 5 

6. Wykaz  usług     - załącznik Nr 6 

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku  

   Wykluczenia     - załącznik Nr 7 

8. Wzór Umowy     - załącznik Nr 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaproszenie opracowała Komisja w składzie: 

       

1. Agnieszka Lewonowska       - ........................................... 

2. Zofia Wróblewska                 - ........................................... 

3. Monika Wroniewicz       -  …………………………... 

4. Elżbieta Iwańczyk       -  …………………………… 

5. Janusz Stroiński       - ........................................... 

6. Bożena Nowak                      - ........................................... 

7. Marzena Kochel                    - …………………………… 

 

 

 

 

 

Zatwierdził  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej   

                               Zuzanna Grabusińska 

 

                                 w dniu  21 lipca 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


