
       Braniewo dnia 14 grudnia 2017r. 

  

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości od 15 000 do 30 000 euro 

 

 

W związku z prowadzonym  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o 

przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych wynikających z art.17 ust.1, 

pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U z 2017r, poz.1769 

świadczonych w miejscu zamieszkania  podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Braniewie w 2018 roku. Świadczeniem usług opiekuńczych będą objęte osoby, 

które z rożnych powodów, a szczególności z powodu wieku, długotrwałej choroby lub 

niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. 

Liczba godzin usług opiekuńczych w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 

 8 000 godzin 

 

Zakres usług:  

Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, zalecana przez 

lekarza pielęgnacja oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W 

szczególności: przygotowanie lub dostarczenie posiłków (z uwzględnieniem diety zaleconej 

przez lekarza, w tym co najmniej raz dziennie gorącego posiłku), karmienie podopiecznego 

bądź pomoc przy spożywaniu posiłków, utrzymanie  czystości w pomieszczeniach 

użytkowanych przez osobę korzystającą  z pomocy (w jednym pokoju oraz kuchni, używanej 

przez podopiecznego części mieszkania) z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych, 

utrzymywanie w czystości  sprzętu sanitarnego, oraz urządzeń sanitarnych, (służących 

podopiecznemu), utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu 

gospodarstwa domowego, dbanie o higienę żywności, mycie okien (nie częściej niż dwa razy            

w roku), pranie bielizny osobistej, odzieży oraz prasowanie odzieży, w zależności od potrzeb 

nie częściej niż raz w tygodniu, pranie bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania 

pralki) lub zanoszenie bielizny pościelowej do pralni oraz zmiana bielizny pościelowej (nie 

częściej niż raz na dwa tygodnie), zakup w miarę potrzeb podstawowych art. spożywczych i 

artykułów gospodarstwa domowego,  pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie 

o cenach towarów, asystowanie przy zakupach, prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie 

się z podopiecznym z wydawanych pieniędzy przez osobę sprawującą opiekę, dbanie o 

higienę i wygląd podopiecznego (mycie ciała, głowy, czesanie, obcinanie paznokci, golenie, 

ubieranie, kąpanie, pomoc przy załatwieniu potrzeb fizjologicznych – pomoc w dotarciu do 

toalety, zmiana pozycji obłożnie chorego w łóżku w celu zapobiegania odleżynom i 

odparzeniom, zmiana pieluchomajtek, pielęgnacja zalecona przez lekarza (wykupywanie 

leków, podawanie leków, nacieranie, okłady), zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z 

lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego, załatwianie spraw urzędowych, 

opłacanie rachunków, palenie w piecu, przynoszenie węgla, organizowanie czasu wolnego, w 

tym spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem, inne czynności wynikające z 

indywidualnych potrzeb osoby starszej, niepełnosprawnej. 



Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia  12 marca 

2004 roku (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 930 z póź. zm.). 

Usługi będą świadczone osobom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Braniewie i będą wykonywane na terenie miasta Braniewa w wymiarze określonym przez 

Zamawiającego od 7.30 do 15.30. 

 

Kryteria oceny ofert i wagi procentowe im przypisane: 

 

1. Kryterium I: cena – maksymalna liczba punktów: 70 

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

Cena (brutto)oferty musi być podana w złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku 

VAT (jeśli dotyczy). 

 
    

Waga kryterium wynosi 70%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 70 pkt. 

 

                                                      oferowana najniższa cena brutto 

 Punkty           =      ------------------------------------------------------------------x 100 x 70% 

                                                            cena badanej oferty brutto  

2. Kryterium II: doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób 

objęte osoby, które z rożnych powodów, a szczególności z powodu wieku, długotrwałej 

choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób zamieszkałych na terenie 

gminy miasta Braniewa -  maksymalna liczba punktów: 30 

 Punkty za to kryterium będą przyznane następująco: 

 30 punktów – doświadczenie w opiece nad 10 i więcej osobami  

 10 punktów – doświadczenie w opiece nad 2-5 osób  

 5 punktów – doświadczenie w opiece co najmniej nad 1 osobą  

 0 punktów – brak doświadczenia w opiece nad osobami  

 

Waga kryterium wynosi 30%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 30 pkt. 

 

                 Łączna liczba punktów wynosi 100                        

 

Termin wykonania zamówienia: 02.01.2018r. – 31.12.2018r. 

 

Ofertę proszę złożyć: do dnia 22.12.2017r. do godz. 9.00. 

 

Dopuszcza się złożenie oferty: 

- w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, ul 

Rzemieślnicza1, 

- za pośrednictwem faksu: 55 620 81 104 



- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mops.braniewo.pl 

Warunki płatności: Przelew 

Ofertę sporządzono w formie pisemnej w języku polskim. 

Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą 

w PLN. 

Wybór oferty nastąpi w dniu 22.12.2017 r. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Nina Federowicz   tel. 55 6208121 

 

 

 

          

 …………………………………………………. 
     Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej 
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II. Treść oferty: 

1.Nazwa 

wykonawcy................................................................................................................. 

2. Adres 

wykonawcy.................................................................................................................. 

3.NIP................................................................................................................................. 

4.Regon............................................................................................................................. 

5. Nr rachunku 

bankowego...................................................................................................... 

6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za; 

cena brutto......................... cena 

netto.................................................................................... 

7. Podatek VAT …...........................zł ( słownie) 

…................................................................ 

8. Termin realizacji zamówienia 

….......................................................................................... 

9. Okres 

gwarancji:................................................................................................................. 

10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia. 

Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


