
 
 

Załącznik nr3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 złotych 

netto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie stosowanego, wprowadzonego zarządzeniem nr 12/2020 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie  z dni 22 grudnia 2020 r.  

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie 

Zbójno 178A, 87-645 Zbójno 
 

ZAPRASZA 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                (Nazwa wykonawcy i jego siedziba) 

 

□ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 15a 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.** 

 

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:  
zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie w okresie od 02.01.2022 roku do 
31.12.2022 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
mieszkańców  gminy Zbójno w miejscu ich zamieszkania  

(Rodzaj/ nazwa zamówienia publicznego) 

 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym do zaproszenia formularzu oferty: 

a) osobiście w siedzibie zamawiającego lub, 

b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając ją na adres: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zbójnie, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno lub, 

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie zeskanowanego dokumentu) wysyłając ją 

na adres e-mail: gops@gopszbojno.pllub, 

d) faksem na numer (054) 280 19 32 wew. 3. 

2. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie. 

-w ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 ust.2  ustawy z dnia 3 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz.178) za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, 
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 685) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do 
obowiązków Wykonawcy, 
- cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zaproszenia i powinna 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien 
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
-Wykonawca w ofercie cenowej złożonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Zaproszenia określa ceny jednostkowe za godzinę netto i brutto wyrażone w polskich 
złotych, w zakresie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla każdego 
rodzaju usługi wymienionej w pkt. 4 lit. a), b), c).  

 

3. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego: 

mailto:gops@gopszbojno.pl


 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (teren gminy Zbójno). 
Średniomiesięczny zakres usług będzie wynosił od 40 do 100 godzin zajęć (1 godzina = 60 
minut), w zakresie zgodnym z § 2 pkt 1 lit a i pkt 3 lit. a, b i pkt 5 Rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 
(Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.) tj: 

a)    uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; 
b) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie 
nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych; 
c)  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie 
mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 
sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć) i nie 
można jej dokładnie określić ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność 
potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. W związku z powyższym 
Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, za liczbę godzin i liczbę 
osób objętych usługami. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną liczbę godzin 
zrealizowanych usług u poszczególnych osób. 

 Podmiot świadczący usługę zostanie zobowiązany do przedstawienia dokumentów     
wykazujących, iż osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze posiadają wymagane 
kwalifikacje tj. zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 
r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. 
zm.): 
Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji wykonanej usługi tj. karty czasu pracy osoby 
świadczącej usługi (zawierającej wyszczególnienie ilości godzin świadczonych usług), w której 
osoba/opiekun własnoręcznym podpisem potwierdzi wykonanie usługi oraz prowadzenie 
indywidualnej karty klienta zawierającej informacje dotyczące oceny funkcjonowania 
społecznego, planu działań i realizacji zadań terapeutycznych.  

5. Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: 02.01.2022r. – 31.12.2022r. 
6. Wymagany termin płatności:  

a) przedmiot usługi będzie realizowany ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zbójnie, 
b) należność za wykonane usługi będzie przekazywana na konto Wykonawcy po 
przedłożeniu faktury VAT: 

Nabywca: 
Gmina Zbójno 

Zbójno 178A 
87-645 Zbójno 

 NIP 5030040165 
Odbiorca faktury: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie 

Zbójno 178 A 
87-645 Zbójno, 
c) należności za wykonane usługi będą realizowane sukcesywnie przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, w terminie 10 dni po wystawieniu faktury, przedstawionej do 10-go 
dnia następnego każdego miesiąca poprzedzonej rozliczeniem danego miesiąca w formie 



 
 

potwierdzonych przez otrzymujących opiekę „karty czasu pracy specjalistycznych usług 
opiekuńczych”. 

7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (§7 regulaminu):  
Dokonując wyboru ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny, przy 
spełnieniu wszystkich określonych w niniejszej dokumentacji warunków. 
8. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:  
a) formularz oferty według wzoru załączonego do zaproszenia (załącznik nr 1), 

b)  oświadczenie, sporządzone wg wzoru do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 2), 
c) oświadczenia,  sporządzone wg wzoru do niniejszego zaproszenia (dot. danych osobowych) – 

załącznik nr 3. 
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, 

9. Termin złożenia oferty: 
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2021r, do godziny 1530. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców dodatkowych wyjaśnień oraz 
dodatkowych dokumentów w sprawie złożonej oferty po upływie terminu o którym mowa w pkt 9. 
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  
Pan/Pani Jolanta Rutkowska, pokój nr 1, tel. 54 2801932, 532 253 354 e-mail:gops@gopszbojno.pl 

12. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie 
wymogom, o najniższej cenie lub najwyższej ilości punktów w oparciu o postawione kryteria 
wyboru. 
13. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie 
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia bez 
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 
15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy projekt 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
16. Do oferty wykonawca powinien załączyć szczegółową specyfikacje oferty. * 
 
 

Zbójno, dnia 07.12.2021r. 

 

 

                                              ………………………………………………………….…………………...  

(Podpis Kierownika) 

 

(*) niepotrzebne skreślić 

(**) Art.  15a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych: 

Jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na 

jego wartość ustawie z dnia 11września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 

z późn. zm.), może zastrzec, że o udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie 

socjalne działające na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych  (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 2085 z późn. zm) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707?cm=DOCUMENT


 
 

 

 

W załączeniu:  

1. Wzór formularza oferty. – załącznik nr 1 

2. Wzór oświadczenia wykonawcy- załącznik nr 2. 

3. Wzór oświadczenia wykonawcy (dot. danych osobowych) – załącznik nr 3. 

4.   Klauzula informacyjna nr 24. 

 

 

 

 

Sporządziła: Jolanta Rutkowska 


