GOPS.271.5.2020
Zebrzydowice, 15-12-2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający: Gmina Zebrzydowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul.
Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice zaprasza do złożenia ofert na:
II. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych lub niepełnosprawnych, którym w ramach decyzji
administracyjnej przyznano w.w usługi – w ich miejscu zamieszkania.
Usługi obejmują w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z
otoczeniem.
Dokładny termin realizacji usług opiekuńczych oraz ich zakres zostanie każdorazowo określony w
decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy.
Przewidywane zapotrzebowanie na przedmiotowe usługi – ok 52 h tygodniowo przy czym liczba
godzin może ulec zmianie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb
klientów Ośrodka.
Rozliczenie miesięczne odbywa się na podstawie imiennych list obecności potwierdzonych przez
osobę korzystającą z tej formy pomocy.
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Wymagania wobec wykonawców:
Osoby bezpośrednio realizujące usługi opiekuńcze dla osób starszych lub niepełnosprawnych
powinny:
a) posiadać minimum wykształcenie podstawowe oraz umiejętność wykonywania czynności będących
przedmiotem zapytania.
b) posiadać minimum roczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych
2. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń 2021– grudzień 2021
3. Wymagana dokumentacja:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta na realizację usług opiekuńczych”
Wraz z drukiem „Oferta na realizację usług opiekuńczych” należy dostarczyć:




świadectwa zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające kwalifikację osoby bezpośrednio
realizującej usługi opiekuńcze;
dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji usług
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (osoby fizyczne)

Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym
atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez
osobę upoważnioną. W przypadku składania składania oferty w siedzibie zamawiającego lub
pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na realizację usług opiekuńczych”.
IV. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY: cena.
V. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA ODPOWIEDZI NA OFERTĘ PRZEZ WYKONAWCĘ
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta na realizację usług opiekuńczych”
Wraz z drukiem „Oferta – Kalkulacja cenowa” należy dostarczyć:
Oferty należy składać w terminie do 21-12-2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (parter urzędu gminy) biuro nr 4 lub w
formie skanu dokumentów na adres e-mail: gops@zebrzydowice.pl
VI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Kroczek, tel: 32-4755119
VII. Załączniki.
1. formularz – Oferta na realizację usług opiekuńczych.

