Miejsce i sposób 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.
„Centrum
Usług
Środowiskowych
Almach”
2. Oferty można składać osobiście w biurze Beneficjenta 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 08.11.2019 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.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
tomasz@almach.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Hirt
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48509933133
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór oferentów na stanowisko opiekuna osoby
niesamodzielnej wykonujący usługi opieki społecznej dla osób niesamodzielnych na
terenie gminy Osielsko, Dobrcz i Koronowa.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: gmina
Osielsko, gmina Dobrcz, Koronowo
Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór opiekunów osoby niesamodzielnej dla 50 Uczestników
Projektu. Planowany okres realizacji usługi: 12.11.2019 r – 31.08.2021r.
Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.
Przedmiot zamówienia
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. w miejscu zamieszkania, zgod.z U. z dn.
12.03.2004r. o pomocy społ. tj. obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a specjalistyczne usługi są dostosowane do
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, niepełnosprawności,
świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi
świadczone w lokalnej społeczn. w sposób: a) zindywidualizowany (dostosowany do
potrzeb i możliwości danej osoby); b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę
nad swoim życiem i nad decyzjami; c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są
odizolowani od ogółu społeczeństwa; d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne
nie
mają
pierwszeństwa
przed
indywidualnymi
potrzebami.
Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Kod CPV
85311200-4
Nazwa kodu CPV
Usługi opieki społecznej dla osób niesamodzielnych
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji: od 2019-11-12 do 2021-08-31
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
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) posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy,
AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany
w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania
pierwszej
pomocy
lub
pomocy
przedmedycznej.
Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest świadczona przez
osobę,
która
spełnia
łącznie
następujące
warunki:
a) spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22
września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;
b) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej
pomocy
lub
pomocy
przedmedycznej;
c) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do

wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w
miejscu
zamieszkania.
Ocena spełnienia ww. warunków na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego.
Oferent posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe,
wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła
minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunki zmiany umowy
1. 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.
2. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w
miejscu
i
na
warunkach
określonych
przez
Zamawiającego.
3. 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.
4. 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.
Zamówienia uzupełniające
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.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
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.
Wykluczenia
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.

