ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. Poz. 1843 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o
cenę usługi.
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie.
Przedmiot zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób
wymagających pomocy od poniedziałku do piątku a w szczególnych sytuacjach od
poniedziałku do niedzieli (także w święta), na terenie Gminy Rozdrażew w roku 2021.
Termin realizacji zamówienia: 02.01.2021r. do 31.12.2021r.
Kryterium oceny ofert: cena jednej roboczogodziny usług opiekuńczych
Inne istotne warunki zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług w rozumieniu art. 50 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 1876/. Przez usługi
opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, które
z
powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług
opiekuńczych świadczone przez osoby z wykształceniem przynajmniej podstawowym,
przeszkolone – ukończenie kursu PCK lub szkolenia wewnętrznego w zakresie opieki nad
chorym w domu, sprawne intelektualnie, umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt
gospodarstwa domowego, posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania
prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Miejscem wykonywania usług jest miejsce
zamieszkania podopiecznego.
Szczegółowy zakres, okres oraz miejsce świadczenia usług określają decyzje Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie.
Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania zamówienia
wyniesie około 1.100 godzin rocznie.
Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby
świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb, a także w sytuacjach wynikających
z
przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, których nie jest w stanie przewidzieć.
Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności:
Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych
1.

Czynności żywieniowe:

przygotowanie posiłków (w tym jednego gorącego) lub produktów na pozostałą część
dnia, z uwzględnieniem zalecanej diety;
pomoc przy przygotowywaniu posiłków;
dostarczenie gotowych posiłków;

pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie osoby starszej, o ile wymaga tego jej stan
zdrowia;
inne:
2.
Czynności gospodarcze:
przynoszenie opału, palenie w piecu;
utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia osoby starszej;
utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych;
pranie odzieży, bielizny osobistej i pościelowej, niezbędne prasowanie;
robienie zakupów w sklepie najbliższym miejsca zamieszkania;
inne:
3.

Czynności organizacyjne:

ustalanie lub towarzyszenie podczas wizyt lekarskich i badań laboratoryjnych;
realizacja recept;
załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub
innych instytucjach i organizacjach;
pomoc w czynnościach regulowania opłat;
zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych;
inne:
Opieka higieniczna
1.

Utrzymanie higieny osobistej:

pomoc w codziennej toalecie, myciu, kąpaniu,
pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
układanie osoby chorej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji;
zapobieganie powstaniu odleżyn lub odparzeń ;
zmiana pielucho-majtek;
2.

Zmiana bielizny osobistej i pościelowej

3.

Słanie łóżka
Inne czynności:

4.

Pielęgnacja zalecona przez lekarza
1

Czynności pielęgnacyjne:

oklepywanie;

stosowanie okładów i kompresów;
zmiana opatrunków.
2.

Podawanie leków.

3.

Mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp.

4.

Inne czynności wynikające z indywidualnych zaleceń lekarskich.

Zapewnienie kontaktów z otoczeniem
1.
2.
3.

Inicjowanie oraz ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym.
Organizowanie wyjść osoby starszej z miejsca zamieszkania -spacery na świeżym
powietrzu.
Inne czynności:

Warunki realizacji zadania:
Zadanie realizowane będzie poprzez wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania osoby, dla której uprawnienia do świadczeń w odpowiednim zakresie i
wymiarze ustali decyzją Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie lub osoba
upoważniona.
Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (zał. nr 1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną. Ofertę cenową należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew w zaadresowanej kopercie z
dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych” lub faksem czy
email
Termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 22.12.2020r. do godz. 15.00.
1. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.
2. Informacja o wyniku rozstrzygnięcia oferty będzie umieszczona na stronie
internetowej gminy Rozdrażew
Wymagane dokumenty:
1.Wypełniony i podpisany przez wykonawcę FOMULARZ OFERTOWY (zał.nr 1).
2.Oświadczenie wykonawcy wg załączonego wzoru (zał. nr 2).
3.Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 3).
4.Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzający prowadzenie działalności o
charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia.

5.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 4).

Kierownik GOPS
/-/ Donata Krzyżosiak

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2
3. Oświadczenie RODO – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4

