Bydgoszcz, dn. 20-10-2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017
dotyczące złożenia oferty na stanowisko asystenta dla osób z niepełnosprawnością, będących
uczestnikami projektu pn. „Usługi społeczne drogą do rozwoju mieszkańców Bydgoszczy”
współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwoju usług zdrowotnych
i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
I. ZAMAWIAJĄCY
Opieka Domowa Almach, ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz
II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i
proceduralnych: Tomasz Hirt
e-mail: tomasz@almach.pl
tel. 509 933 133
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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niepełnosprawnych – KOD CPV 85311200-4.
Usługi asystenckie obejmują wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu
podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego
(np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc
publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie
w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w
tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek
oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia:
gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). Usługa asystencka jest świadczona w sposób
zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne
potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Usługa asystencka może zakładać elementy usług
opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. Asystent nie może wykonywać czynności medycznych
oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie ma do tego wymaganych uprawnień i
odpowiedniego przygotowania medycznego.
Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w szczególności
w
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dopuszczalnego

limitu
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zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
Zaangażowanie zawodowe, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich jego form dla przykładu
stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych prawnie dopuszczalnych
form zaangażowania zawodowego.
VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
od 2017-11-01 do 2019-09-30
Wykonawca sam ustali godziny oraz miejsce usługi w porozumieniu z UP lub jego opiekunem
faktycznym.
VII. WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Oferent (Oferentami mogą być osoby fizyczne
lub osoby prawne. W przypadku udziału w postępowaniu osób prawnych należy wskazać imiennie
pracowników, którzy zostaną zaangażowani w realizację zadań i spełniają warunki ujęte w zapytaniu
ofertowym), który wykaże, że spełnia łącznie następujące warunki:

a) asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone
kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w
zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.),
b) asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako
AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji
osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
- podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja,
odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
- pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność
zachowań asertywnych;
Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:
- posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub
osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;
- bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie.
Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej
niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z
minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat;
Wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na
stanowisku AOON.
Ocena spełnienia ww. warunków na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:
1. Cena - 50% (maksymalnie 50 pkt.),
2. Doświadczenie - 50% (maksymalnie 50 pkt.).
Sposób wyliczenia punktacji:
1. Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto na podstawie załącznika nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.

Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:
Najniższa cena oferty
Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 x 50%
Cena badanej oferty
Maksymalna liczba punków: 50
Punty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
2. Kryterium doświadczenia. Ocenie podlegać będzie okres pracy Oferenta z ON. Doświadczenie
Oferenta na potrzeby konkursu będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym niż 20 lat i obejmuje
pełne lata. Jeżeli w tym samym czasie oferent pracował z różnymi grupami ON na potrzeby konkursu
doświadczenie z tego samego okresu nie będzie dodatkowo sumowane. Doświadczenie należy
wykazać w załączniku nr 1.
Punkty za doświadczenie będą obliczane wg wzoru:
od 0 do 4 lat 10 pkt.
od 5 do 8 lat 20 pkt.
od 9 do 12 lat 30 pkt.
od 13 do 16 lat 40 pkt.
od 17 do 20 lat 50 pkt.
Maksymalna liczba punków: 50
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę jednak nie
mniejszą niż 60 punktów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej
ilości punktów, zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą całkowitą cenę brutto. Jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zadeklarowane w złożonych pierwotnie
ofertach. Złożone oferty zostaną ocenione przez komisję składającą się z 2 osób wyznaczoną przez
Zamawiającego.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć również pozostałe
załączniki do zapytania ofertowego. Kompletną ofertę wraz z dołączonymi dokumentami należy
złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Projekt pt. „Usługi społeczne drogą do rozwoju mieszkańców Bydgoszczy”
2. Oferty można składać osobiście w biurze projektu ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na podany adres.
3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
4. Termin: oferty należy składać najpóźniej do 31.10.2017 roku do godziny 15.00
5. O terminie złożenia decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.
6. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
7. W przypadku gdy Oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą
wymaganych oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający
wyznaczy Oferentowi odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków
informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało
nieuwzględnieniem oferty w części dotkniętej wadą lub też odrzuceniem oferty jeżeli taki skutek
powoduje wada oferty. Zamawiający nie ma obowiązku wzywania Oferenta do uzupełnienia braków
dokumentów, oświadczeń jeżeli mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu.
X. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania
koperty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie / złożenie oferty w innym
miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu.
2. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do
Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez
Zamawiającego.
4. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, a także oferty, których
braki zostały usunięte w trybie określonym w rozdziale IX.

5. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana
osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
6. W przypadku gdy wartość oferty przedstawionej w odpowiedzi na zapytanie będzie wyższa od
zaplanowanej w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem, który
przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji gdy Oferent nie wyrazi zgody na zmniejszenie ceny
wówczas Zamawiający odrzuca jego ofertę i do negocjacji zaprasza kolejnego Oferenta, który
przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W przypadku braku innych ofert Zamawiający uzna całe lub
daną część zapytania ofertowego za nierozstrzygnięte.
7. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na
warunkach określonych przez Zamawiającego (wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w stosunku do treści niniejszej oferty w
przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie lub sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
c) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
d) zmiany umowy o dofinasowanie projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą. Wykonawca może nie
wyrazić zgody na zmianę zaproponowaną przez Zamawiającego, co skutkowało będzie rozwiązaniem
umowy z dniem oznaczonym jako data wejścia w życie proponowanej zmiany.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia
wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.
Zamówienie może zostać udzielone w przypadku np. rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,
rozwiązania umowy na skutek nie wyrażania zgody na zmianę treści umowy z wykonawcą
wyłonionych do realizacji danej części zamówienia lub z innych przyczyn losowych, których
Zamawiający ani inny wykonawca nie mógł przewidzieć.
11. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują osobiście, faksem, pocztą lub drogą elektroniczną.

XI. INFORMACJE O WYKLUCZENIU
1. W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika
nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod
uwagę.
XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzenia niniejszego zapytania.
XIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie do umowy

