Suwałki, dnia 18 listopada 2020 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.
Zamawiający:
Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
Adres: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie
Adres poczty elektronicznej: gops_suwalki@pro.onet.pl
Strona internetowa: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/stanspraw/GOPS.html
Numer telefonu: 87 565 93 48
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30
Miejsce publikacji ogłoszenia:
Strona internetowa: http://www.gops.suwalki.pl/index.php?c=page&id=61
I.

Podstawa prawna:
Niniejsze postepowanie jest prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego – ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). Zamówienie objęte przedmiotem
niniejszego postępowania jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy – gdyż wartość
niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

II.

Informacje ogólne:

1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.
2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia.
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na 2 części zamówienia. Ofertę sporządza się
w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub zapytaniem ofertowym spowoduje
odrzucenie oferty.
7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą
jest: Iwona Nowotniak – specjalista pracy socjalnej tel. 87 565 93 49.

III. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

na rzecz dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką w miejscu
zamieszkania na terenie gminy Suwałki przez:
1) fizjoterapeutę,
2) terapeutę zajęciowego.

IV.

Rodzaj zamówienia :

usługi

V.

Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla czteroletniego dziecka
z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką zgodnie z §2 ust. 5 Rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), zgodnie z którym zapewnia
się dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych
i rewalidacyjno-wychowawczych, wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości
uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
a) Część I – usługi fizjoterapeuty w wymiarze 18 godzin miesięcznie na terenie wsi
Burdeniszki, gminy Suwałki.
b) Część II – usługi terapeuty zajęciowego w wymiarze 10 godzin miesięcznie na terenie
wsi Burdeniszki, gminy Suwałki.
3. Okres świadczenia usług – od dn. 02 stycznia 2021 r. do dn. 31 grudnia 2021 r.
4. Zamawiający w stosunku do ilości godzin zastrzega, że w przypadku, gdy ilość
wykonywanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktyczną ilość
zrealizowanych godzin.
5. Wykonawca w cenę powinien wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów
do prowadzenia zajęć.
6. Harmonogram realizacji usług zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy.

VI.

Niezbędne wymagania:
1.

a)
b)

c)

d)

Wykonawca powinien spełnić wymagania (kwalifikacje) wynikające z obowiązujących
przepisów prawa, w tym z §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22
września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r.
nr 189, poz. 1598 z późn. zm.):
posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodów: fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy;
posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: szpital
psychiatryczny, jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, placówce terapii lub oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutycznoedukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji,
lub w uzasadnionych przypadkach zdobywać lub podnosić wymagane kwalifikacje
zawodowe oraz posiadać co najmniej roczny staż pracy w/w jednostkach, oraz posiadać
możliwości konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi
wymagane kwalifikacje;
posiadać dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów
umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

VII.

Kryterium wyboru oferty: cena – 100%

1. Cena brutto – 100% - 100 punktów.
2. Najkorzystniejsza oferta otrzyma 100 punktów.
3. Punktacja będzie liczona wg następującego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
Oferta oceniana

X 100 punktów

4. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.
5. W toku badania oferty zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.

VIII.

Wymagana dokumentacja:

1. Formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
kwalifikacje zawodowe.
IX.

Sposób i termin złożenia oferty:

1. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 dołączone do Zapytania ofertowego.
2. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach,
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 04 grudnia 2020 r.
do godz. 10.00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego
ofertę.
X.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty/unieważnienia postepowania:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
bez wyboru żadnej oferty na każdym etapie postepowania.
2. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje roszczenie
w stosunku do Zamawiającego.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnienia postępowania zostanie
zamieszczona na stronie Zamawiającego.
4. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym
Wykonawcą.
XI.

INFORMACJA RODO

1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących

Panu prawach z tym związanych.
2. Administratorem Pani danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Suwałkach Suwałki jest: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659348, e-mail:
gops_suwalki@pro.onet.pl
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suwałki jest Pani Katarzyna Żuk,
tel. 875659300 email, iod@gmina.suwalki.pl.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
procedurze zapytania ofertowego (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)), zawarcie i wykonanie umowy oraz po zakończeniu
obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r. (tj. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) oraz inne podmioty upoważnione
na podstawie przepisów ogólnych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne, tj. przez okres
trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany odpowiednia kategorią
archiwalną.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy łączącej
Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy
pomiędzy ww. stronami;
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
10. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego
postępowania posiadają:
1) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
2) prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących*;
3) prawo usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art.
17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących;
- o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmiernie nie ograniczają ich,
bądź wykluczają inne przepisy;
osoby, których dane osobowe zostaną przekazane zamawiającemu w toku niniejszego
postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy którakolwiek z osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczących narusza przepisy RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
warunkami zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
/-/Beata Skrocka

Załącznik 1

F O R M U L A R Z O F E R TY

Nazwa i adres Wykonawcy .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP/Pesel..........................................................................................REGON..............................................
tel./fax ............................................................................adres e:mail ………………………………..………………..
Do:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach ul. Świerkowa 45 16-400 Suwałki

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach na świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką
z terenu Gminy Suwałki, oferujemy realizację umowy w cenie za jedną godzinę usługi:

Część 1. Fizjoterapeuta kwota w zł ……………………………………………………………………………………………………….
(słownie:...................................................................................................................................................)

Część 2. Terapeuta zajęciowy w zł …………………………………………………………………………………….………………..

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….………………….)

Oświadczamy, że usługi będą realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że uważamy się za związanego niniejszą ofertą od dnia podpisania umowy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

.......................................................
miejscowość i data

.....................................................
czytelny podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

……………………………………………..

……………………………………………

pieczątka Wykonawcy

miejscowość i data

lub imię i nazwisko, adres

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Niniejszym oświadczam:
- że spełniam warunki określone w zapytaniu ofertowym, którego przedmiot stanowi świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- że do wykonania zamówienia zostaną zatrudnione osoby posiadające kwalifikacje określone
w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. nr 189 poz. 1598
z późn. zm.).

…………………………………………………….
miejscowość i data

……………………………………………………….
pieczęć i podpis Wykonawcy

