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GOPS.271.4.2022                                                                                                                 

 

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Staninie, Stanin 62, 21-422 Stanin 

zaprasza do złożenia ofert na: 

 

I. Przedmiot zamówienia:  

Świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług 

społecznych”. 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zapewni  świadczenie usług opiekuńczych 

w ramach projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” Nr RPLU.11.02.00-

06-0104/20, realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

 
Kod CPV: 85311200-4  usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych. 

Kod CPV: 85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

W ramach projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” usługi opiekuńcze 

będą realizowane przez Wykonawcę dla uczestników projektu w miejscu ich zamieszkania. Ustalenie 

miejsc, terminów i szczegółowych harmonogramów świadczenia usług uzależnione będzie od 

miejsca zamieszkania uczestników projektu i ustalane wspólnie pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą oraz uczestnikami projektu.  

Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:  

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem 

produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu 

posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym 

utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, 

pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat 

domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania 

w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);  

- opiekę higieniczną np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, (w razie potrzeby 

pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych i zmianę pielucho-majtek z uwzględnieniem 

czynności higieniczno-pielęgnacyjnych), pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, 

zmianę bielizny pościelowej;  
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- pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z 

przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do 

pielęgniarskiej opieki środowiskowej; 

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i 

rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz 

społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, 

czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej). 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Dla celów realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca musi zapewnić udział osoby, która spełnia 

wymagania o których mowa w pkt III niniejszego dokumentu. Zakres zadań obejmuje świadczenie  

średnio 52 godziny usług opiekuńczych miesięcznie.  

Łącznie do realizacji przewidziano 624 godziny usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze będą świadczone zgodnie z potrzebami uczestników projektu (także w weekendy, 

wieczorami itp., i przez 7 dni w tygodniu).  

Odbiorcami usług opiekuńczych będą  osoby samotne, osoby samotnie gospodarujące, osoby 

w rodzinie w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, które z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Okres realizacji przedmiotu umowy:  od 

miesiąca lipca 2022 roku do miesiąca czerwca 2023 roku.   

 

III. Główne warunki postępowania/opis kryteriów wyboru wykonawcy 

 O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania zamówienia tj.: 

Dysponują osobami posiadającymi: 

a) kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, 

opiekun  osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej  

lub 

b) doświadczenie  w realizacji  usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste 

wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego min. 81 godzin. 

Do oferty należy dołączyć referencje  (lub inne dokumenty tożsame według wyboru wykonawcy) 

potwierdzające doświadczenie Wykonawcy z zakresu usług opiekuńczych oraz dokumenty 

potwierdzające  kwalifikacje (dyplomy ukończenia szkół, kursów, etc). 

 

 

about:blank


 
„Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 

 
 

 

 

LIDER PROJEKTU 
Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 5287650, e-mail: rops@lubelskie.pl, www.rops.lubelskie.pl 

 
Województwo 

Lubelskie 

Fundacja Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich 

 
Gmina Urzędów 

 
Gmina Stanin 

 
Gmina Krzywda 

 
Gmina Gościeradów 

 

 POZOSTAŁE WARUNKI: 

1. Usługa realizowana będzie zgodnie z umowa zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

przygotowaną na wzorach Zamawiającego. 

IV. Kryteria oceny ofert:  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

CENA OFERTOWA BRUTTO ( C) - 80 pkt 

DOŚWIADCZENIE PERSONELU (D)- 17 pkt 

POSIADANIE STATUSU PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ  (ES)– 3 pkt 

Sposób obliczania wartości zamówienia: 

 kryterium CENA OFERTOWA BRUTTO (C) 

Ilość punktów = Cmin /Cbo x 80 pkt 
Gdzie: 

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, 

Cbo – cena badanej oferty 

 kryterium DOŚWIADCZENIE PERSONELU (D) 

a) Do  80 godzin usług – 0 pkt. 

b) Od 81 godzin do 150 godzin usług – 10 pkt. 

c) Od 151 godzin usług i więcej – 17 pkt. 

 

 kryterium POSIADANIE STATUSU PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ (ES) 

W ramach kryterium Zamawiający przyzna 3 pkt. za posiadanie statusu podmiotu ekonomii 

społecznej, w rozumieniu Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – 

weryfikacja wg zał. nr 4. Zamawiający zażąda od Wykonawcy stosownego wydruku z właściwej 

ewidencji. 

 ES= 0 pkt - brak statusu podmiotu ekonomii społecznej 

 

ES=3 pkt - posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej  

 

Ocena ofert będzie ostatecznie wyliczana według wzoru: OCENA = C + D + ES. 
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V. Termin i sposób przekazania oferty: 

Ofertę należy złożyć  na  wypełnionym i podpisanym przez Wykonawcę Formularzu ofertowym wraz 

z wymaganymi załącznikami do dnia 24 czerwca 2022 r.,  do godz. 15.00 w jednej z poniższych 

form: 

 

-  pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego – sekretariat; 

- pisemnie – listem na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  Stanin 62,  

21-422 Stanin,  

-  drogą elektroniczną  na adres e-mail: info@gops-stanin.pl  

 Ofertę w formie pisemnej należy zapakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres 

Zamawiającego i opatrzonej napisem: 

 

Rozeznanie rynku na świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu 

„Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”. 

 

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane. 

VI.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

Anna Ostrysz  tel. (25) 629 96 42, tel. kom. 797 584 074 

VII.  Warunki zmiany umowy: 

1. Zmiany w umowie na świadczenie usług opiekuńczych mogą być dokonane tylko w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zmianie ulegną stosowne 

Wytyczne mające zastosowanie do Projektu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej 

procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego do wysokości 50% wartości 

zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego 

postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu: 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

b) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od 

Zamawiającego, 

c) zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram 

wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem, 
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d) zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie 

finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności), 

e) udzielenia zamówienia uzupełniającego, 

f) zmiany ilości osób biorących udział w danej formie wsparcia. 

g) okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej za którą strony uznają na 

przykład klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, 

strajki, blokady, przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, wody) czy 

epidemię. 

5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań, spowodowanych wystąpieniem siły wyższej. 

 

VIII. Załączniki  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem  

Załącznik nr 3 – Klauzula RODO 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu statusu podmiotu ekonomii społecznej 

Załącznik nr 5- Wzór umowy 

 

 

 

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie  

                                                                              (-) Anna Ostrysz 
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