
Brzeszcze, dn. 19.05.2020r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

ul. Mickiewicza 6 

32 – 620 Brzeszcze 

tel. (32) 21 11 251  

e – mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl 

 

Zapytanie o oszacowanie wartości usług 

 

Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w 

miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, 

świadczone na zasadach zgodnych z  Programem MRPiPS „Opieka wytchnieniowa – edycja 

2020” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w związku z koniecznością oszacowania wartości 

zamówienia zwraca się z prośbą o określenie potencjalnej możliwości realizacji i wycenę 

wykonania usługi polegającej na: 

1. Realizacji opieki wytchnieniowej mającej na celu odciążenie członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub 
zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu 
zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą 
mogli wykonywać swoich obowiązków. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania czynności związanych z opieką nad 
osobą niesamodzielną na czas nieobecności lub też w zastępstwie opiekuna 
faktycznego, w tym: 
2.1 udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych takich jak: pomoc w 

spożywaniu posiłków, ubieraniu, zapewnienie organizacji czasu wolnego; 
2.2 wykonywania niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych 

wynikających ze stanu zdrowia chorego/podopiecznego; 
2.3 udzielanie pomocy w kontaktach z otoczeniem; 
2.4 monitorowanie stanu zdrowia oraz podawania leków zgodnie z zaleceniami. 

3. Usługa opieki wytchnieniowej musi być prowadzona z zachowaniem podmiotowości 
osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności. Należy mieć również na uwadze, że 
osoby objęte opieką mogą być dotknięte niepełnosprawnościami sprzężonymi, zatem 
ich stan zdrowia będzie wymagał specjalistycznej opieki. Warunkiem koniecznym w 
realizacji opieki wytchnieniowej będzie również akceptacja osoby wykonującej usługi 
przez osobę niesamodzielną oraz jego opiekuna faktycznego. 

4. Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie 
gminy Brzeszcze. 

5. Usługa będzie dokumentowana zgodnie z wytycznymi Programemu MRPiPS „Opieka 
wytchnieniowa – edycja 2020” 

6.  Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia ciągłości świadczenia usług 
(zastępstwa). 
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7. Szacowana łączna ilość godzin usług: około 960 godzin zegarowych tj. 4 środowiska 
wymagające wsparcia w formie opieki wytchnieniowej po 240 godzin dla jednego 
świadczeniobiorcy do wykorzystania w 2020r. Częstotliwość świadczenia usług przez 
Wykonawcę będzie uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez opiekunów 
faktycznych osób niesamodzielnych zatem Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
możliwości zmiany ilości godzin z uwagi na specyfikę zamówienia, którą cechuje 
zmienność potrzeb klientów. 

8. Odbiorcami usług będą głównie dzieci. 
 

9. Przewidywany termin realizacji: od podpisania umowy do XII.2020 r.  
 

10. Wymagania. 
 
Osoby realizujące usługi muszą posiadać niezbędną wiedzę, umiejętności, 
doświadczenie oraz wykształcenie i kwalifikacje (jeśli przepisy prawa wymagają ich 
posiadania) niezbędne do prawidłowej realizacji zleconych usług tj.: 
10.1 osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie 

asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym 
realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do 
indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty 
zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020); 

10.2 osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej 
roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej 
pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym. 
 

Forma umowy: cywilno – prawna. 
 

Szacowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją usługi. 

Zaznaczamy, że niniejsze zapytanie służy wyłącznie rozpoznaniu rynku w celu oszacowania 

wartości zamówienia. Na jego podstawie nie będzie dokonywany wybór wykonawcy. 

Udział w szacowaniu wartości nie dotyczy wykonywania czynności związanych 

z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego formularza z wyceną i przesłanie 

na adres e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl lub przedłożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6,  Sekretariat – pok. nr 204 piętro II, do dnia 25.05.2020 r. 

Pytania można kierować na adres e-mail:  sekretariat@ops.brzeszcze.pl. 

 

Informacja 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 

s. 1) – dalej RODO informuję, że: 

1)  administratorem danych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie 

zamówienia  jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze;  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: e-mail: 

iod.ops.brzeszcze@gmail.com 

przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – szacowanie 

wartości zamówienia – usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu 

zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone na 

zasadach zgodnych z  Programem MRPiPS „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” 

finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy Pzp; 

3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

4) dane osobowe z postępowania  będą przechowywane przez okres 10 lat. 

5) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: 

a)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b)  prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych 

osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;  

6) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych 

osobowych - narusza przepisy RODO. 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

(-) mgr Ewa Zarycka – Nikiel 

 

  



 

Odpowiedź na zapytanie o szacowanie wartości usług z dnia 19.05.2020r. 

Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w 

miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, 

świadczone na zasadach zgodnych z  Programem MRPiPS „Opieka wytchnieniowa – edycja 

2020” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

 

Dane potencjalnego oferenta:…………………………………………………................................................. 

..................................................................................................................................................... 

telefon................................................................ 

e-mail................................................................. 

 

LP USŁUGA Ilość osób zdolnych do 
prawidłowej realizacji usługi 
pozostających w dyspozycji 
oferenta (jeśli dotyczy) 

SZACOWANAC
ENA NETTO* 
ZA GODZINĘ 
ZEGAROWĄ 

SZACOWANA 
CENA BRUTTO 
ZA GODZINĘ 
ZEGAROWĄ 

1 Świadczenie 
usług opieki 
wytchnieniowej 

   

* dotyczy prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami podatku VAT 

 

1. Oświadczam, że posiadam uprawnienia, wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, niezbędne 

do prawidłowego wykonania zamówienia/dysponuję osobami zdolnymi do prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu oszacowania wartości zamówienia. 

 

……………………………………………………… 

data i czytelny podpis wyceniającego 


