
 
 
 
 

 

Tytuł projektu Srebrna Sieć II Nr wniosku RPPM.06.02.02-22-0059/20 
Działanie 06.02 Usługi społeczne Poddziałanie 06.02.02 Okres realizacji 1.12.20–30.06.23 

 

Główczyce, dnia 10.09.2021 r. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach z siedzibą w Główczycach przy ul. Słupskiej 21, 
76-220 Główczyce, w związku z realizacją projektu pn. „Srebrna Sieć II” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – świadczenie rehabilitacji domowej  

dla uczestników projektu „Srebrna Sieć II” 

 

SPIS TREŚCI 
 

I. Informacje ogólne. 
II. Przedmiot zapytania. 

III. Miejsce i termin realizacji. 
IV. Warunki udziału w postępowaniu 
V. Szczegółowe obowiązki wykonawcy przy realizacji zamówienia. 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
VII. Sposób i termin złożenia oferty. 

VIII. Ocena ofert i kryteria. 
 
ROZDZIAŁ I 
INFORMACJE OGÓLNE 
1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130000 złotych netto i zgodnie  

z ustawą Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom. 
2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach. 
3. 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. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim  
i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym 

spowoduje odrzucenie oferty. 
8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych. 



 
 
 
 

 

9. Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia o uzupełnienie lub wyjaśnienie złożonych 
ofert.  

10. Finansowanie przedmiotu zamówienia: Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany  w ramach 
Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług 
społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014 – 2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy 
wybrana najkorzystniejsza oferta przekracza środki finansowe przewidziane i dostępne na 
realizację zadania. 

12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się  
z Wykonawcami jest: Pani Paulina Zawadzka, e-mail: pzawadzka@ops-glowczyce.pl,  
tel. 59 811 60 15, wew. 104.  

 
ROZDZIAŁ II 
PRZEDMIOT ZAPYTANIA 
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

- rehabilitacja domowa, zgodnie z diagnozą lokalną w oparciu o Indywidualne Ścieżki 
Reintegracji dla Uczestników projektu pod nazwą „Srebrna Sieć II ” w Gminie Główczyce.  

2. Łączna liczba godzin rehabilitacji do wykonania - 500 h (przeciętnie 20 h zegarowych 
rehabilitacji dla 1 Uczestnika w roku 2021 i 2022 oraz 10 h zegarowych rehabilitacji dla 1 
Uczestnika w roku 2023, zaplanowany udział 10 Uczestników). 

 
ROZDZIAŁ III 
MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI 
Miejsce realizacji: teren Gminy Główczyce 
Termin realizacji niniejszego zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2023 r. 
 
ROZDZIAŁ IV 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 
wymagania:  
  
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz 

wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia:  
Zamawiający wymaga aby usługa była świadczona osobiście przez Wykonawcę (bądź osobę / 
osoby którymi Wykonawca dysponuje), który posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu 
specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuty, posiada zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej, 
posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w 
ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz 
doświadczenie w realizacji usług rehabilitacyjnych / fizjoterapeutycznych na przestrzeni 
ostatnich trzech lat. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi CV, zaświadczenia oraz kopie 
dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunku (świadectwa ukończenia studiów, 

mailto:pzawadzka@ops-glowczyce.pl


 
 
 
 

 

zaświadczenia ukończenia kursów, referencje, świadectwa pracy, itp.) potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
 
b) posiadają potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 3. 
 
c) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  uczestniczeniu w spółce, jako 
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, pełnieniu 
funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 3. 
 
ROZDZIAŁ V 
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA.  
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

a) świadczenia usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania uczestników projektu zgodnie z 
diagnozą lokalną (w tym w szczególności zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu 
rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii) – zakres czynności obejmuje: dokonywanie oceny stanu 
pacjenta, ustalanie programu oraz wykonywanie zabiegów, prowadzenie dokumentacji, 
kontrolowanie postępów fizjoterapii, dobór i dopasowywanie do potrzeb pacjenta wyrobów 
medycznych różnego rodzaju (przedmioty ortopedyczne), nauka pacjentów posługiwania się 
wyrobami medycznymi (przedmiotami ortopedycznymi), prowadzenie działalności 
profilaktycznej, popularyzowanie zachowań prozdrowotnych w celu zapobiegania 
niepełnosprawności, wydawanie opinii w związku ze stanem funkcjonalnym pacjentów 
poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu. 

b) zapewnienia własnych materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia 
rehabilitacji, a także materiałów i środków ochrony fizycznej: ręczniki papierowe, płyn do 
dezynfekcji powierzchni i do dezynfekcji rąk, maseczki jednorazowe lub równorzędne 
zabezpieczenie w związku z COVID-19,  
c) prowadzenie kart z przebiegu rehabilitacji indywidualnej uczestnika projektu wg wzoru 
przekazanego przez Zamawiającego, 

d) zagwarantowania kadry posiadającej stosowne kwalifikacje i uprawnienia zgodne z 
warunkami udziału w postępowaniu określonymi w rozdziale IV Zapytania ofertowego 
gwarantującej prawidłową realizację usługi,  



 
 
 
 

 

e) zagwarantowania zastępstwa innych osób spełniających warunki postawione w niniejszym 
zapytaniu ofertowym w przypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających 
realizację usługi przez osoby wskazane w Załączniku nr 2 (Wykaz osób), po uzgodnieniu  
z Zamawiającym,  

f) stałej współpracy z animatorem lokalnym projektu w gminie Główczyce w zakresie bieżącej 
organizacji usługi,  
g) realizowania zleconych czynności z zachowaniem należytej staranności, jak również 
zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej 
ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, do których uzyska 
dostęp w związku z realizacją powierzonego zadania,  

h) podpisania umowy powierzenia danych osobowych osób objętych usługą rehabilitacji przed 
przystąpieniem do jej realizacji, 
i) posiadania ważnej polisy ubezpieczenia OC w okresie realizacji usługi. 
 
ROZDZIAŁ VI 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
2.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy 
złożyć: 
a) kopię dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę i uprawnienia potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,  
b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy 
przedmedycznej, 
c) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w 
ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 
d) CV oraz kopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie potwierdzone za 
zgodność oryginałem przez Wykonawcę, 
e) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami 
na ich temat oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 2), a 
także kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nich uprawnienia, wiedzę i 
doświadczenie oraz zaświadczenia wymienione w podpunkcie b) i c) niniejszego punktu, 
f) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3). 
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich wg 
obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu 
zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. 
3. Cena zawarta w ofercie powinna zwierać wszystkie koszty związanie z realizacją przedmiotu 
zamówienia w tym m.in.: koszty osobowe (wynagrodzenie), koszty materiałów, koszty dojazdu 
i inne, które będzie zmuszony ponosić wykonawca w związku z realizacją niniejszego zadania.  
4. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą będą wyłącznie prowadzone w PLN. 
5. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu 
ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie 
ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie 
będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 



 
 
 
 

 

7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie 
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
8. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia na 
podstawie zaoferowanej ceny jednostkowej. 
9. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące 
integralną część ofert (Załączniki), muszą być podpisane przez upoważnionego Przedstawiciela 
lub Przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. 
10. Przewiduje się zawarcie umowy do dnia 30 września 2021 r. 
 

ROZDZIAŁ VII 
SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2021 r. do  
godz. 14:00 wybierając jedną z wymienionych poniżej form: 
- osobiście / za pośrednictwem poczty / firmy kurierskiej w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej, ul. Słupska 21, 76 – 220 Główczyce (decyduje data wpływu do OPS),  
- drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@ops-glowczyce.pl (załączając scan oferty wraz z 
załącznikami w formacie PDF), 
- za pośrednictwem strony internetowej - Bazy Konkurencyjności (w odpowiedzi na 
publikowane zapytanie ofertowe). 
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę oraz nie będą zwracane do 
kierującego ofertę. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
OCENA OFERT I KRYTERIA 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 
kryterium ceny – cena 100%.  
2. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez wykonawcę na 
formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. 
3. Zamawiający wybierze ofertę, która zawierać będzie najniższą cenę całkowitą brutto i 
spełnia warunki udziału w postępowaniu postawione w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
4. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje 
odwołanie. 
 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowi: 

1.  Załącznik nr 1 - Formularz oferty  

2.  Załącznik nr 2 - Wykaz osób  

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy 

4. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna 

 


