Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przecławiu ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław
Przecław, 19 listopada 2021 r.

OFERTA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH
DLA OSÓB Z TERENU GMINY PRZECŁAW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 2 ust.1 pkt
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 z poźń. zm.) według procedur określonych w Zarządzeniu nr 1/2021 Burmistrza
Przecławia z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz gminnych jednostkach
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł netto.
Przedmiot zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych w szczególności dla osób dla osób
samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych
osób i zamieszkują teren gminy Przecław.
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu
zwraca się
z prośbą o przedłożenie oferty na wykonywanie usług
opiekuńczych, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty

Opis przedmiotu zamówienia:
1.Odbiorcy usługi:
Osoby wymagające opieki, zamieszkujące teren gminy Przecław, wskazane imiennie przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu.
2. W ramach usług opiekuńczych przewiduje się:
- realizację usług opiekuńczych wynikających z potrzeb osoby z danego środowiska.
Przez usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług w zakresie :
a) pielęgnacji podopiecznych zleconą przez lekarza,
b) zaspokajania podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
c) podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej nad podopiecznymi,
d) pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem,
e) przygotowywania posiłków dla podopiecznego oraz utrzymywanie w czystości jego
mieszkania,
f) dokonywanie zakupów, załatwienie spraw osobistych podopiecznych,
g) zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem,
h) inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w środowisku podopiecznego.
3. Termin i miejsce wykonania usługi:
Usługa realizowana będzie w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
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Miejsce wykonania usługi: opiekun świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania osób
wymagających opieki (teren gminy Przecław) w godzinach ustalonych z osobą lub opiekunem
prawnym, może również towarzyszyć tej osobie poza miejscem zamieszkania - zgodnie
z ewentualnymi zaleceniami z zakresu jej rehabilitacji lub reintegracji społecznej.

4. Wymagania wobec realizatora usługi:
A. Wymagania wobec opiekunek środowiskowych:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób
przewlekle chorych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub
innych osób z otoczenia, a w szczególności:
- pielęgnowania oraz dbania o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych,
- udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
- mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego
zainteresowań,
-

aktywizowanie

-

doradzanie

podopiecznego

w

zakresie

do

zwiększania

planowania

i

jego

organizacji

samodzielności
gospodarstwa

życiowej,
domowego.

B. Wymagane dokumenty:
1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny usługi opiekuńczej dla osób wymagających opieki,
2. Oświadczenie potwierdzające posiadania wiedzę i doświadczenie do wykonywania zawodu
opiekunki środowiskowej.

5. Kryterium oceny oferty:
- Cena
6. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę prosimy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu 39–320 Przecław ul Kilińskiego 7, do dnia 06
grudnia 2021 r. do godz. 12:00.
7. Zamawiający (zleceniodawca) zastrzega sobie unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Osoba uprawniona do kontaktów:
Osobą uprawnioną do kontaktów jest Bogusława Midura tel. (17) 2276745 i Lucjan Łazarz
tel. (17) 2276749
Załączniki:
Nr. 1 Formularz ofertowy
Nr. 2 Wzór umowy

Lucjan Łazarz
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przecławiu
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Załącznik nr 1 do oferty na wykonywanie
usług opiekuńczych

FORMULARZ OFERTY
Przedmiot zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych w szczególności dla osób dla osób
samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych
osób i zamieszkują teren gminy Przecław.
ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu ul. Kilińskiego 7 39320 Przecław

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Nazwa wykonawcy, dokładny adres oraz nr telefonu

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług opiekuńczych dla osób
wymagających opieki składam ofertę następującej treści:
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto ....................................................................
……………………………………………zł za 1 godzinę świadczonych usług opiekuńczych
dla osób wymagających opieki
słownie..........................................................................................................................................
2. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie z zakresu świadczenia usług
opiekuńczych

w

odniesieniu

do

osób

przewlekle

chorych

i

niesamodzielnych.

3. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie
niezbędnym do realizacji procesu wyłaniania wykonawcy usług oraz kontaktu i możliwości powiadomienia o
poszczególnych etapach tego procesu – w szczególności danych dotyczących numeru telefonu lub adresu e-mail,
zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1781).
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Do oferty załączam następujące dokumenty:
1) ………………………………………………………………………………….
2). ....................................................................................................................

..................................., dnia: .......................
Miejscowość
………................................
Podpis oferenta
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Załącznik nr 2 do oferty na wykonywanie
usług opiekuńczych

MOPS.1130.2.2021

UMOWA O WYKONANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
zawarta w dniu ………. grudnia 2021 r. w Przecławiu, pomiędzy:
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z siedzibą w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7,
zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez Kierownika MOPS Lucjana
Łazarza, przy kontrasygnacie głównego księgowego MOPS Moniki Kopacz,
a
…………………………………………………………………………………………………….
– zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści :
§1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu podeszłego wieku, choroby, i/lub
niepełnosprawności ruchowej lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
§2
Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności pomoc i opiekę w zakresie:
a ) pielęgnacji podopiecznych zleconą przez lekarza,
b) zaspokajania podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
c) podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej nad podopiecznymi,
d) pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem,
e) przygotowywania posiłków dla podopiecznego oraz utrzymywanie w czystości jego
mieszkania,
f) dokonywanie zakupów, załatwienie spraw osobistych podopiecznych,
g) zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem,
h) inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w środowisku podopiecznego.
§3
Wykonawca będzie wykonywał usługi opiekuńcze na rzecz konkretnej osoby, wskazanej
imiennie przez Zamawiającego, na podstawie kopii decyzji administracyjnej przyznającej tej
osobie prawo do usługi.
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§4
1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej realizacji usług po otrzymaniu zlecenia od
Zamawiającego.
2. Umowa zostaje zawarta na okres 2022 r.
§5
Wykonawca za realizację 1 (słownie: jednej) godziny usługi opiekuńczej będzie otrzymywał
wynagrodzenie w kwocie:………………………………………………………….
słownie:………………………………………………………………………………………….
§6
Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy należności pieniężnych
wynikających z rozliczenia po otrzymaniu wykazu zrealizowanych godzin pracy za dany
miesiąc na wskazany rachunek bankowy.
§7
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać
wypłaty wynagrodzenia jedynie za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną
w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 za każda godzinę nienależycie
wykonanych czynności. W/w kara zostanie potracona z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiający zastrzega sobie
prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym .
§8
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innemu podmiotowi.
§9
1. Zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Strony uzgadniają, że nie wiążą je żadne dodatkowe uzgodnienia ustne.
2. Wykonawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Zamawiającego osobom trzecim.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów w zakresie niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Wykonawcy.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy stanie się z jakichkolwiek przyczyn
nieważne lub nieskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień.
Strony są w takim przypadku zobowiązane są do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego
postanowienia takim, które najbardziej odpowiada ich intencjom. Analogiczny obowiązek
powstaje w chwili gdy w trakcie wykonywania niniejszej umowy wyniknie z niej luka
wymagająca uzupełnienia.
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§ 10
1. Podpisując umowę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią, przyjęła ją do
wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy jak
niniejszy egzemplarz.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Zamawiający

……………………………………………….

Wykonawca

…………………………………………………
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