
 

 

Brzeszcze, dnia 26.01.2022 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

ul. Mickiewicza 6 

32 – 620 Brzeszcze 

tel. (32) 21 11 251  

e – mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych 

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie w 2022 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka 

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie 

zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w formie usług 

logopedycznych zgodnie z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 

r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)  
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 

powyższego przedmiotu zamówienia. 

 

Usługa świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu będzie obejmowała 
realizację terapii logopedycznej. 

Przewidywana łączna ilość osób, u których realizowane będą specjalistyczne usługi opiekuńcze:  
1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim. 

Przewidywana łączna ilość godzin zegarowych usług w okresie luty – grudzień 2022r.: łącznie 99 
godzin zegarowych (bez uwzględnienia czasu przewidzianego na dojazd i powrót), po 9 godzin 
miesięcznie w podziale po ok. 2 godziny tygodniowo, przy czym jednorazowa ilość godzin realizacji 
usługi nie może przekraczać możliwości dziecka. 

I. Warunki realizacji zamówienia: 

1. Dokumentowanie realizacji usługi poprzez prowadzenie „karty wykonywanych usług” – na 

drukach przekazanych przez Zamawiającego; 

2. Realizacja usług zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem pracy bezpośredniego 

wykonawcy usług, w dni robocze, w godzinach: w dniach nauki szkolnej wyłącznie 

popołudniowych. Godziny będą ustalone przez Wykonawcę z Zamawiającym i rodzicami 

dziecka. Dopuszcza się możliwość świadczenia usług w dniach ustawowo wolnych od pracy 

(niedziele i święta), w godzinach ustalonych przez Wykonawcę z Zamawiającym i rodzicami 

dziecka.  

3. W trakcie realizacji usług harmonogramy (dni i godziny) mogą ulegać zmianom wynikającym 

z okoliczności wyższych, np. choroba lub ze zmiany godzin, w których realizacja jest możliwa 

np. wakacje i ferie oraz inne przerwy w funkcjonowaniu placówek oświatowych. 

4. Miejsce realizacji: miejsce zamieszkania osoby korzystającej z usług - teren gminy Brzeszcze. 

5. Przewidywany termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2022 r.,  

6. Forma umowy: cywilnoprawna 

7. Wymagania wobec osób wskazanych do realizacji zamówienia:  
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1. Kwalifikacje osób wskazanych do realizacji zamówienia:  posiadanie kwalifikacji do 

wykonywania zawodu logopedy. 

2. Staż pracy osób wskazanych do realizacji zamówienia: zgodnie  §3 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.) posiadanie co najmniej półrocznego 

stażu pracy w jednej z następujących jednostek: 

2.1 szpitalu psychiatrycznym 

2.2 jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

2.3 placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci 

z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym 

2.4 ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym 

2.5 zakładzie rehabilitacji 

2.6 innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone 

przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają 

co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 6.2 niniejszego zapytania 

i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, posiadającymi wymagane kwalifikacje rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 

(Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.) 

4. Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia muszą być osobami niekaranymi, 

sprawnymi fizycznie i intelektualnie oraz porozumiewać się w biegle językiem polskim. 

5. Zamawiający, w myśl art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 ze zm.), w przypadku zatrudniania osób 

lub podjęcia innych form współpracy ma obowiązek sprawdzenia, czy dane osoby 

zatrudnianej lub dopuszczanej w ramach działalności do pracy z dziećmi, są zamieszczone 

w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W związku z tym Zamawiający 

zastrzega sobie prawo, przez zawarciem umowy na realizację przedmiotu niniejszego 

zapytania, do pobrania danych pozwalających na spełnienie powyższego obowiązku.  

6. Wykonawca lub osoba przez niego wskazana zapewni ciągłość realizacji usługi 

oraz nie będzie podlegała wymianie na inną osobę w trakcie realizacji zamówienia, 

z wyjątkiem sytuacji losowych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. W przypadku 

wystąpienia takiej konieczności, Wykonawca powinien zorganizować zastępstwo 

zapewniające równorzędny poziom świadczenia usług przez osoby posiadające 

kwalifikacje, uprawnienia i spełniające wymagania określone w rozporządzeniu 

i niniejszym zapytaniu. Zastępstwo nie może podwyższyć kosztów usługi.  

7. Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem technicznym, materiałami 

niezbędnymi do prawidłowej realizacji usług.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie przebiegu i sposobu 

realizacji usług oraz sporządzania dokumentacji z realizacji usług. 

9. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru pracy 

bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym, 

sporządzonym przez Zamawiającego i podpisanym przez obie strony. Zamawiający dokona 

oceny jakości wykonania zamówienia na podstawie bieżącej kontroli w zakresie przebiegu 

i sposobu realizacji usług oraz przedłożonych oryginałów dokumentów potwierdzających 

realizację pracy (miesięczna karta czasu pracy, karta wykonywanych usług). Usługodawca 

będzie zobowiązany, po zakończeniu trwania umowy, do wystawienia opinii  

o postępach i ocenie konieczności dalszego uczestnictwa w terapii logopedycznej. 

 



10. Zamawiający zastrzega, że płatność za usługę każdorazowo będzie realizowana po otrzymaniu 

środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. 

11. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przejazdami Wykonawcy wynikającymi 

z realizacji przedmiotu umowy. Do czasu świadczenia usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie 

rzeczywisty czas wykonywania usługi.  

12. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy współudziale podwykonawców. 

Wykonawca przedłoży zamawiającemu w formie pisemnej wykaz zawierający dane 

podwykonawcy/podwykonawców (imię, nazwisko, nazwa i siedziba firmy), zakres 

powierzonych usług oraz zobowiązanie podwykonawcy do współpracy z Wykonawcą. 

Zmiana podwykonawcy, zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 

powierzonych podwykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób, na rzecz których świadczy usługi, 

za szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.  

14. W przypadku pojawienia się kolejnych wniosków na świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie określonym w niniejszym 

zapytaniu, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zlecenia 

wykonania usługi.    

II. Oferta ma zawierać:  

1. Własnoręcznie podpisane oświadczenie znajdujące się w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego, 

2. czytelnie wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik 

nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 

3. kserokopie dokumentów  potwierdzających: 

3.1 kwalifikacje oraz posiadane uprawnienia oraz przeszkolenia,  

3.2 co najmniej półroczny staż pracy, o którym mowa w §3 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.) 

3.3 doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w celu przyznania 

dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert, 

3.4 prowadzenie działalności w przedmiocie zamówienia - jeśli dotyczy, 

3.5 wykaz i określone w części I pkt 12 i części II pkt 3 niniejszego zapytania dokumenty 

dotyczące podwykonawcy/podwykonawców – jeśli dotyczy. 

Proponowana cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty 
i składniki związane z realizacją zamówienia.  

Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres świadczenia usługi. 

W przypadku oferentów którzy zostaną wybrani do realizacji zamówienia, a nie prowadzą 
działalności gospodarczej w przedmiocie zamówienia od zaoferowanej ceny brutto będą potrącane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie należne składki oraz podatek. 

III. Kryteria oceny ofert: 
1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów: 

1.1 cena brutto za 1 godzinę zegarową usługi – waga kryterium –  80 % , 

1.2 doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi ponad 

obowiązkowy półroczny wymiar  – 20% 

2. Sposób obliczania ceny oferty zamawiający ustalił następująco: 



2.1 ofercie o najniższej cenie za 1 godzinę przyznana zostanie maksymalna ilość 

punktów (80), pozostałym zaś ofertom przyznana zostanie odpowiednia ilość 

punktów obliczona na  podstawie następującego wzoru : 

 

𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
× 80 = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 

 
2.2 ofertom zawierającym doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami 

psychicznymi ponad obowiązkowy półroczny wymiar: za każde zrealizowane 10 

godzin zajęć zostanie przyznany 1 pkt, jednak nie więcej niż 20 pkt 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 
wynikającą z oceny kryteriów wymienionych powyżej. 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 
(pokój nr 204, II piętro) w zaklejonej i opisanej kopercie (przedmiot zamówienia oraz dane oferenta) 
bądź na adres e-mail sekretariat@ops.brzeszcze.pl  do dnia 2.02.2022 r. do godz.12.00. 

Oferty przesłane  na adres e-mail powinny zawierać w treści numer telefonu kontaktowego, być 
zaszyfrowane (zabezpieczone hasłem) i zawierać kompletną ofertę w formie skanów. Po upływie 
terminu składania ofert, pracownik OPS niezwłocznie – nie później niż do godziny 13- tej następnego 
dnia roboczego, zwróci się telefonicznie do oferenta, na numer podany w treści wiadomości e-mail, 
o podanie hasła do otwarcia oferty.  

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 32/2111251. 

Uwagi końcowe: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku 

zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego 
zapytania Ofertowego, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty szczególnie, 
gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy wartość środków, które Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na wykonanie zamówienia .   

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej.  

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań określonych 
w zapytaniu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów  informacji.  

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia 
wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych 
z prawdą.  

6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

7. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu pod wskazany w numer telefonu w celu 
uzyskania hasła do otwarcia ofert lub gdy po otwarciu oferty, zarówno przesłanej na e-mail jak 
i złożonej osobiście, zostanie stwierdzony brak formularza ofertowego czy oświadczenia lub na 
formularzu, czy też oświadczeniu nie będzie własnoręcznego podpisu, oferta zostanie 
odrzucona. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku zaistnienia 
takiej konieczności. 

9. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.  
10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 

oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania 
umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.  
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12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie przebiegu i sposobu 
realizacji zamówienia oraz sporządzania dokumentacji wymaganej w trakcie realizacji 
zamówienia. 
 

Klauzula informacyjna 

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 uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z 04.05.2016,s. 1 
z późn.zm.) – dalej RODO informuję, że: 

1)  administratorem danych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia  
jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: e-mail: iod@ops.brzeszcze.pl 
3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: świadczenie w 2022 r. 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 
ich zamieszkania, w zakresie: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu 
w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w formie usług logopedycznych zgodnie z §2 
pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)  

4) 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 Prawo 
zamówień publicznych; 

5) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

6) dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą 
z załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 1/2015 z dnia 09.01.2015 r. w sprawie wykonywania czynności 
kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Brzeszczach (ze zmianami) - Jednolitym  Rzeczowym Wykazem Akt. Dane osobowe wynikające z 
zawartej umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia 
związane z zawartą umową; 

7) 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;  

8) 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 
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