
 

 

Brzeszcze, dnia 29.04.2022r. 

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: świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Brzeszcze w miejscu 

ich zamieszkania. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w związku z koniecznością oszacowania wartości 
zamówienia zwraca się z prośbą o określenie potencjalnej możliwości realizacji i wycenę wykonania 
przedmiotowych usług. 
 
Szacowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją usługi w tym 
koszty przejazdów i środki ochrony dla opiekuna niezbędne do ich realizacji. 
 
Zaznaczamy, że niniejsze zapytanie służy wyłącznie rozpoznaniu rynku w celu oszacowania wartości 
zamówienia. Na jego podstawie nie będzie dokonywany wybór wykonawcy. 
 
1. Do zadań opiekuna w miejscu zamieszkania podopiecznego należy: 
- Czynności pielęgnacyjne: toaleta chorego, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, prześcielenie łóżka, 
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, inne czynności wynikające ze stanu chorego, 
- Czynności gospodarcze: utrzymanie w czystości pokoju podopiecznego, sprzątanie przy użyciu sprzętu 
zmechanizowanego(1 raz w tygodniu), pranie bielizny podopiecznego(w sprzęcie zmechanizowanym), 
przygotowywanie posiłków, zakupy niezbędnych artykułów przemysłowych na potrzeby 
podopiecznego, zakupy niezbędnych artykułów spożywczych na potrzeby podopiecznego, realizacja 
recept 
- Czynności opiekuńcze: pomoc w spożywaniu posiłków, chodzenie na spacery, podtrzymywanie 
kontaktów z otoczeniem/rodziną, zgłaszanie wizyt lekarskich, utrzymywanie kontaktu z placówkami 
medycznymi. 
- W razie potrzeby wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, lekarza oraz wyznaczonego 
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
2. Opiekun wykonuje usługi 5 dni w tygodniu, tzn. w dni powszednie oprócz sobót, niedziel 
i świąt. 
3. Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających 
opieki. 
4. Godzina usługi liczona jest jako faktycznie przepracowany czas w domu podopiecznego, bez 
czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego. 
Opiekun będzie zobowiązany do prowadzenia niezbędnej dokumentacji związanej z potwierdzaniem 
wykonania usług u podopiecznego. 
 
5. Przewidywna łączna ilość godzin do realizacji do XII 2022r.: 1184 godziny 
6. Przewidywana dzienna ilość godzin usług do realizacji: 8 godzin (bez wliczania czasu na dojazdy), 
7.Przewidywana godzina rozpoczęcia realizacji usług: codziennie od godziny 7.00 rano 
8. Przewidywana ilość opiekunów: 1 osoba 
9. Forma umowy: cywilnoprawna 
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10. Wymagania wobec opiekuna: 
- Wykształcenie średnie, posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun 
medyczny lub opiekun środowiskowy. 
- Posiadanie wiedzy, umiejętności oraz predyspozycji do świadczenia usług opiekuńczych. 
- Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji usług zgodnych z przedmiotem 
zamówienia tj. wykonywaniu czynności wchodzących w zakres pracy opiekuna o którym mowa 
powyżej: minimum 1 rok doświadczenia - rozumiany jako nieprzerwane świadczenie pracy na pełen 
etat w okresie 1 roku lub wypracowane udokumentowane minimum 2000 godzin.  
- Opiekun realizujący przedmiot zamówienia musi być osobą niekaraną, sprawną fizycznie i 
intelektualnie oraz porozumiewać się biegle językiem polskim. 
- Opiekun 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 podrożyć kosztów usługi.  

- Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz dysponowanie własnym środkiem transportu. 

 

11. Zamawiający będzie zastrzegał sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie: 
- przebiegu i sposobu realizacji usług, 
- sporządzania dokumentacji z realizacji usług. 
 
12. Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność wobec osoby, na rzecz której świadczy 
usługi, za szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
Wycenę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 (pokój nr 204, II piętro) bądź przesłać na adres e-mail 
sekretariat@ops.brzeszcze.pl  do dnia 09.05.2022r. 

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: a.baranowski@ewartbhp.pl 
3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z szacowaniem wartości zamówienia publicznego: Przedmiot zamówienia: 
świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Brzeszcze w miejscu ich zamieszkania. 

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 Pzp; 

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

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, 
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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 



 
 

Załącznik nr 1 

 

Odpowiedź na oszacowanie wartości usług 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Brzeszcze w miejscu 

ich zamieszkania. 

 

Dane oferenta: ………………………………………………………………………………….................................................... 
 
Adres............…………………………………………………………………………………………………........................................ 
 
Telefon, e-mail…………………………………………………………………………………………………..................................... 
 
 

Usługa Cena netto* tj.: bez podatku 

od towarów i usług - VAT za 1 

godzinę zegarową 

 Stawka VAT* Cena brutto za 1 

godzinę zegarową 

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług 

opiekuńczych dla mieszkańców gminy Brzeszcze w 

miejscu ich zamieszkania. 

 

 

 

  

* dotyczy prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami podatku VAT 

 

 

Oświadczam, że spełniam wymagania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Szacowana cena uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z realizacją usługi w tym koszty 
przejazdów i środki ochrony dla opiekuna niezbędne do ich realizacji. 
 
Zapoznałem się z informacją, że niniejsze zapytanie służy wyłącznie rozpoznaniu rynku w celu 
oszacowania wartości zamówienia. Na jego podstawie nie będzie dokonywany wybór wykonawcy. 

 

 

 

……………………………………………………… 

data i czytelny podpis oferenta 

 

 


