
Brzeszcze, dn. 15.01.2021r. 
Zamawiający: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

ul. Mickiewicza 6 

32 – 620 Brzeszcze 

tel. (32) 21 11 251  

e – mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl 

 

Zmiana treści 

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne  

o wartości niższej niż kwoty określone w art.138 g. ust.1 (750 000 euro) ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) 

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o 

 

DOTYCZY:  ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.12.2020R. 

 

Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu 
zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczona na 
zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 
finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że zmianie uległa treść  ogłoszenia 
oraz formularza ofertowego (załącznika nr 1) przedmiotowego zapytania, to jest: 
 
Zmiana polega na zwiększeniu zakresu zamówienia, a więc zmianie ulega punkt 6 i 7 
ogłoszenia i otrzymuje brzmienie: 
 
6. Szacowana łączna ilość godzin usług w okresie od marca do grudnia 2021r.: około 1440 
godzin zegarowych (bez uwzględnienia czasu przewidzianego na dojazd i powrót) tj. dla 
około 6 środowisk wymagających wsparcia w formie opieki wytchnieniowej po maksymalnie 
240 godzin dla jednego świadczeniobiorcy do wykorzystania w 2021r. Realizacja usług w 
dniach i godzinach ustalonych pomiędzy Świadczeniobiorcą a Wykonawcą z zastrzeżeniem, 
że jednorazowo, nieprzerwanie ilość świadczonych usług nie może przekraczać 12 godzin. 
Dopuszcza się możliwość świadczenia usług w dniach ustawowo wolnych od pracy (niedziele 
i święta). W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne 
formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, usługi finansowane ze 
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środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł. 
 
7. Z uwagi na fakt, iż do tut. Ośrodka wpłynęło 6 zgłoszeń do udziału w programie, 
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 6 odrębnych części, a Wykonawca jest 
uprawniony do złożenia oferty na jedną lub więcej części zamówienia. 
 
Powyższa zmiana zakresu zamówienia powoduje zatem dodanie „Części 6” w punkcie 7 
ogłoszenia, o brzmieniu: 
 
7.5.1 Część 6 - łącznie do 240 godzin, w okresie od marca do grudnia 2021r., odbiorca usług: 
osoba dorosła ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wymagająca wysokiego poziomu 
wsparcia, na co dzień nie uczęszcza do placówek wsparcia. 
 
W związku z powyższymi zmianami wszędzie gdzie w ogłoszeniu jest mowa o częściach 
zamówienia, należy przez to rozumieć Części 1-6 (punkt 7.1 – 7.5.1). 
 

Formularz ofertowy uwzględniający dodaną Część 6 zamówienia stanowi załącznik do 
niniejszego pisma. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia 
oferty na formularzu ofertowym publikowanym przed zmianą ogłoszenia pod warunkiem, że 
Wykonawca nie składa oferty na dodaną Część 6. 
 
Z uwagi na wprowadzone zmiany do ogłoszenia, termin składania ofert ulega wydłużeniu 
do 12.02.2021 do godziny 13.00. 
 
Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie. 
 
 
 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

(-) mgr Ewa Zarycka Nikiel  


