
Byczyna, dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

I. Zamawiający:   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie, ul. Kluczborska 4A/4, 46-220 Byczyna. 

II. Podstawa prawna udzielania zamówienia:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro. Zamówienie zostanie udzielone na 

podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986 z późn. zm.), jako zamówienie na usługi społeczne. 

III. Przedmiot zamówienia:  

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

polegających na rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu w zakresie 

nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), zgodnie 

z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii. 

Kod CPV: 85000000 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej. 

IV. Określenie wielkości i zakresu zamówienia:  

W okresie realizacji zamówienia specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi będą świadczone łącznie dla około 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, przy czym 

średnio w każdym miesiącu tymi usługami objętych będzie około 20 osób. 

Zamawiający informuje, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. planuje zamówić 

świadczenie do 4080 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych da osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

V. Termin realizacji zamówienia:  

1 styczeń 2019 – 31 grudzień 2019 

 

 



VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

zdolności zawodowej. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeśli wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia przynajmniej 2 osobami zdolnymi 

wykonywać zamówienie tj. : 

a) posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty - zgodnie z ustawą z dnia 25 

września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz                               

b) posiadającymi, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 

a. szpitalu psychiatrycznym, 

b. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

c. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami 

rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 

d. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, 

e. zakładzie rehabilitacji, 

f. innej jednostce niż wymienione w pkt a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta cenowa powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (Załącznik 1). 

2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w punkcie VI wraz z ofertą cenową 

należy złożyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie osób, 

które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia (przynajmniej 2 osoby) w celu wykazania zdolności 

zawodowej. 

3. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Byczynie ul. Kluczborska 4A/4 lub drogą pocztową na dres: Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Byczynie  ul. Kluczborska 4A/4 , 46-220 Byczyna z dopiskiem na kopercie „Oferta 

cenowa na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych” 

4. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

1. Cena musi zawierać wszystkie elementy realizacji zamówienia, a w szczególności wszystkie 

koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym koszty dojazdu osoby świadczącej usługi do miejsca świadczenia usług, przejazdów 

niezbędnych przy realizowaniu usługi na rzecz świadczeniobiorcy, zysk Wykonawcy, podatki, opłaty 



oraz ewentualne pozostałe elementy. 

2. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenach. 

3. Cena oferty ogółem powinna zawierać cenę brutto: 

- 1 (jednej) godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – dla jednego świadczeniobiorcy. 

IX. Kryterium oceny ofert: 100 % cena (najniższa cena za 1 godzinę świadczenia usług wskazanych 

w pkt III). 

X. Termin złożenia oferty: 

Oferty należy składać w terminie do 28-12-2017 r. do godziny 10:00. 

XI. Informacje dodatkowe: 

1. Wymiar godzinowy obejmuje 60 minut świadczenia usług w miejscu zamieszkania 

świadczeniobiorców. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia łącznego wymiaru godzin 

wykonywanych usług – w ramach kwoty, którą Zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, dlatego też podane zestawienie ilościowe nie jest wiążące dla Zamawiającego. Dla 

Wykonawcy jest natomiast wiążące pod względem kwoty ceny jednostkowej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób objętych usługami oraz/lub liczby 

godzin usług – realizowanych na podstawie umowy z Wykonawcą. 

4. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością 

Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe. W takiej sytuacji 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych usług. 

5. Informacje, oświadczenia, wyjaśnienia w postępowaniu przekazuje się w formie pisemnej, faksem 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Numer faksu do kontaktu z Zamawiającym 77 

402 41 91,  adres e-mail do kontaktu  z Zamawiającym – opsbyczyna@op.pl. 

XII. Informacja o udzieleniu/nieudzieleniu zamówienia 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-12-2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego. 

2. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię                   

i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

3. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej  

Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia. 



4. Powyższe zapytanie oraz przesłane oferty cenowe nie zobowiązują Zamawiającego do zawarcia 

umowy z Wykonawcą. 

XIII. Klauzula informacyjna 

Stosując się do Rozporządzenia 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)  informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie, 

ul. Kluczborska 4A/4, 46-220 Byczyna. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem 

Pani/Pana praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych osobowych Panem Wojciechem Skarbeckim pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@byczyna.pl. 

3. Dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego prowadzonego, jako zamówienie na usługi społeczne. 

4. Powyższe dane będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 

zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe. 

5. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność 

udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom 

zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną OPS. W szczególności 

podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, 

zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie 

dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. 

Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, 

a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć 

w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę 

przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 



9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa zamówień publicznych, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Prawa zamówień publicznych.   

10. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust.3 lit. b), d), lub c) RODO prawo usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

……………..., dnia……………

     

     

   

         

        

       Ośrodek Pomocy Społecznej 

       ul. Kluczborska 4A/4 

       46-220 Byczyna 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług: 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

polegających na rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu 

składamy ofertę następującej treści: 

 

1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto……..……zł za 1 godzinę świadczonych usług.  

Słownie……………………………………………………….. 

 

2.Nazwa i adres WYKONAWCY……………………………………………………………….. 

 

3. Oświadczam, że : 

w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

 

              ………………………………. 

              WYKONAWCA 


