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Lubliniec, 28 marca 2018 

    

Zapytanie ofertowe nr 2/9.1.5/2018  

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka w Lublińcu realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach RPO 9.1.5 . „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie”, dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej Zameczek w Lubińcu. W związku z powyższym 
zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację opieki nad uczestnikami podczas zajęć 
realizowanych w projekcie 
Tryb zamówienia: zamówienie poniżej kwoty 20 000 z PLN 

 
I. Zamawiający: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka 
42-700 Lubliniec, 
ul . 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2 
Tel.: 034 353 11 12 wewn.319  
Fax. 034 353 11 26 
e-mail: przyjaciele.zameczka@op.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi opieki nad uczestnikami podczas zajęć realizowanych w projekcie  
„Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, nr WND-
RPSL.09.01.05-24-044D/17-001, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

2. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 85311200-4 (Usługi opieki społecznej dla osób 
niepełnosprawnych) 

3. Zamówienie podzielono na VI części: 
Część I: opieka nad uczestnikami podczas zajęć sensoterapii w projekcie „Możemy więcej! – Kompleksowa 
ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”- planuje się wybór 1 opiekuna  
a/  Przez przeprowadzenie  opieki na uczestnikami  Zamawiający rozumie: 
opieka i wsparcie uczestników podczas zajęć: pomoc podczas wykonywania ćwiczeń, przebierania się, 
motywowanie do działania i podejmowania wysiłku podczas zajęć,  
b/ zakres : 87h opieki dla 1 grupy razem 174h 
c/ Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie na terenie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w 
Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2. 
d/ Termin realizacji zamówienia: od kwietnia 2018 do listopada 2018, zgodnie z harmonogramem 
przygotowanym przez Zamawiającego.  
e/ Zajęcia realizowane będą 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Przez 1 godzinę zajęć rozumie się 45 minut (godzina 
dydaktyczna). Zajęcia w ramach grupy 8-10 osobowej. Zajęcia przewidziane dla 2 grup Uczestników Projektu. 
 
Część II: opieka nad uczestnikami podczas zajęć sensoterapii w projekcie „Możemy więcej! – Kompleksowa 
ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”- planuje się wybór 1 opiekuna 
a/  Przez przeprowadzenie  opieki na uczestnikami  Zamawiający rozumie: 
opieka i wsparcie uczestników podczas zajęć: pomoc podczas wykonywania ćwiczeń, przebierania się, 
motywowanie do działania i podejmowania wysiłku podczas zajęć,  
b/ zakres : 87h opieki dla 1 grupy razem 174h 
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c/ Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie na terenie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w 
Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2. 
d/ Termin realizacji zamówienia: od stycznia 2019 do listopada 2019, zgodnie z harmonogramem 
przygotowanym przez Zamawiającego.  
e/ Zajęcia realizowane będą 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Przez 1 godzinę zajęć rozumie się 45 minut (godzina 
dydaktyczna). Zajęcia w ramach grupy 8-10 osobowej. Zajęcia przewidziane dla 2 grup Uczestników Projektu. 
 
Część III: Opieka nad uczestnikami podczas zajęć na basenie w projekcie „Możemy więcej! – Kompleksowa 
ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” – planuje się wybór 2 opiekunów 
a/  Przez przeprowadzenie  opieki na uczestnikami  Zamawiający rozumie: 
wsparcie uczestników podczas zajęć: podczas czynności higienicznych w szatni – przebieranie, podczas 
wykonywania ćwiczeń w wodzie – pomoc w wykonywaniu, psychiczne – motywowanie do działania i 
podejmowania wysiłku podczas zajęć, pomoc przy „oswajaniu” nowego otoczenia – wody. Opiekunowie 
towarzyszą UP również podczas transportu z DPS Zameczek na basen i z powrotem. 
b/ Zakres: 36h godzin opieki dla 1 grupy – razem 72h. 
c/ Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie na terenie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w 
Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2 oraz Basen miejski w Lublińcu ul. Powstańców Śląskich 42 
d/ Termin realizacji zamówienia: od kwietnia 2018 do listopada 2018, zgodnie z harmonogramem 
przygotowanym przez Zamawiającego.  
e/ Zajęcia realizowane będą 1 razy w tygodniu po 2 godziny. Przez 1 godzinę opieki podczas zajęć rozumie się 
60 minut. Zajęcia w ramach grupy 8-10 osobowej. Zajęcia przewidziane dla 2 grup Uczestników Projektu.  
 
Część IV: Opieka nad uczestnikami podczas zajęć na basenie w projekcie „Możemy więcej! – Kompleksowa 
ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” – planuje się wybór 2 opiekunów 
a/  Przez przeprowadzenie  opieki na uczestnikami  Zamawiający rozumie: 
wsparcie uczestników podczas zajęć: podczas czynności higienicznych w szatni – przebieranie, podczas 
wykonywania ćwiczeń w wodzie – pomoc w wykonywaniu, psychiczne – motywowanie do działania i 
podejmowania wysiłku podczas zajęć, pomoc przy „oswajaniu” nowego otoczenia – wody. Opiekunowie 
towarzyszą UP również podczas transportu z DPS Zameczek na basen i z powrotem. 
b/ Zakres: 36h godzin opieki dla 1 grupy – razem 72h. 
c/ Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie na terenie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w 
Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2 oraz Basen miejski w Lublińcu ul. Powstańców Śląskich 42 
d/ Termin realizacji zamówienia: od stycznia 2019 do listopada 2019, zgodnie z harmonogramem 
przygotowanym przez Zamawiającego.  
e/ Zajęcia realizowane będą 1 razy w tygodniu po 2 godziny. Przez 1 godzinę opieki podczas zajęć rozumie się 
60 minut. Zajęcia w ramach grupy 8-10 osobowej. Zajęcia przewidziane dla 2 grup Uczestników Projektu. 
 
Część V: Opieka nad uczestnikami podczas zajęć aktywnego ruchu w projekcie „Możemy więcej! – 
Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” planuje się wybór 2 opiekunów 
a/  Przez przeprowadzenie opieki na uczestnikami  Zamawiający rozumie: 
opieka i wsparcie uczestników podczas zajęć: pomoc podczas wykonywania ćwiczeń, przebierania się, 
motywowanie do działania i podejmowania wysiłku podczas zajęć,  
b/ zakres : 21h opieki dla 1 grupy razem 42h 
c/ Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie na terenie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w 
Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2. 
d/ Termin realizacji zamówienia: od kwietnia 2018 do listopada 2018, zgodnie z harmonogramem 
przygotowanym przez Zamawiającego.  
e/ Zajęcia realizowane będą 1 razy w tygodniu - 1 godzina. Przez 1 godzinę zajęć rozumie się 45 minut (godzina 
dydaktyczna). Zajęcia w ramach grupy 8-10 osobowej. Zajęcia przewidziane dla 2 grup Uczestników Projektu. 
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Część VI: Opieka nad uczestnikami podczas zajęć aktywnego ruchu w projekcie „Możemy więcej! – 
Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” planuje się wybór 2 opiekunów 
a/  Przez przeprowadzenie opieki na uczestnikami  Zamawiający rozumie: 
opieka i wsparcie uczestników podczas zajęć: pomoc podczas wykonywania ćwiczeń, przebierania się, 
motywowanie do działania i podejmowania wysiłku podczas zajęć,  
b/ zakres : 21h opieki dla 1 grupy razem 42h 
c/ Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie na terenie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w 
Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2. 
d/ Termin realizacji zamówienia: od stycznia 2019 do listopada 2019, zgodnie z harmonogramem 
przygotowanym przez Zamawiającego.  
e/ Zajęcia realizowane będą 1 razy w tygodniu - 1 godzina. Przez 1 godzinę zajęć rozumie się 45 minut (godzina 
dydaktyczna). Zajęcia w ramach grupy 8-10 osobowej. Zajęcia przewidziane dla 2 grup Uczestników Projektu. 
 
III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 
Obowiązki wykonawcy: 

1. Opieka nad uczestnikami projektu zgodnie z zakresem określonym w pkt. a w każdej części   
2. Informowanie Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo gdy taka nastąpi, nie później niż 

dnia następnego. 
3. Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci w trakcie 

realizacji usług w ramach projektu. 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszelkie podmioty, w tym osoby fizyczne, dysponujące 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z podaniem imion i nazwisk tych osób,  

2. Wykonawca akceptuje treść zapytania – złożenie oferty jest uważane za akceptację warunków zapytania; 
3. Wykonawca musi spełniać następujące warunki łącznie: 

a/ Wykształcenie średnie (w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty) ogólnokształcące – ocena na 
podstawie informacji w zał. Nr 2 i załączonych kserokopii dokumentów,  
b/ Posiada doświadczenie w świadczeniu opieki nad osobami z niepełnosprawnościami minimum 4 letnie – 
ocena na podstawie informacji w zał. Nr 2 i oświadczenia 
c/ Dyspozycyjność - Realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez 
Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w 
odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu oraz warunków określonych przez Kierownictwo 
DPS. Akceptacja udzielania wsparcia dla Uczestników Projektu w godzinach 8.00-20:30 od poniedziałku do 
niedzieli we wskazanym przez Zamawiającego ośrodku – DPS „Zameczek”.  
Ocena na podstawie oświadczenia w ofercie.  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawcę 
dokumentów, wymienionych w pkt VI oraz złożonych oświadczeń - dokonana według formuły: „spełnia” – 
„nie spełnia”. 
 
V. Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania określone w 

punkcie V niniejszego zapytania) na podstawie następujących kryteriów:  cena 100% 

Ocena ofert: 
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W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem 
Ocena kryterium nr 1 – cena oferty: 
K1 = (C min/C)*100*waga (100%)  
C min – najniższa cena spośród ofert  
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej  
  
1. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone w 
ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy. 
2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji 
zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji. 
3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki 
ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy), koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania opieki. 
Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu 
zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich 
okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę. 

 
VI.  Sposób przygotowania oferty: 
1. W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć: 

a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – z datą i czytelnym podpisem. 
b. Załącznik nr 2 – wykaz wykształcenia i doświadczenia  
c. W przypadku podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji w tym stowarzyszeń/fundacji do oferty 

należy załączyć: 
- Odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS) 
- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika    
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 

 
VII. Dodatkowe uwagi: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zmawiający dopuszcza możliwośc złożenia oferty na więcej niż 1 część zadania. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania 
przyczyny.  
4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
 
VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY  
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawarcia z 
Zamawiającym umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
2. Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (realizująca 
zamówienie osobiście) – będzie ona zobowiązana do realizacji przedmiotu zapytania osobiście na podstawie 
umowy zlecenia oraz wypełniania kart czasu pracy. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w okresie realizacji umowy osoba ta: 
a. nie może być zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WSL na podstawie 
stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie oraz 
b. posiada możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej 
usługi, tj.  łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z 
funduszy strukturalnych i FS (Fundusz Spójności) oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 
własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. 
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3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchylił się od 
zawarcia umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę spełniającą wymagania. 
 
IX. Informacja o możliwości zmiany w umowie 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który 
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą 
zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu: 
1. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia (zmiana 
miejsca realizacji usługi, zmiana ilości godzin wsparcia, itp.); 
2. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 
3. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 
4.  zmian umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 
 
X. Miejsce i termin składania ofert: 
1. Termin składania ofert upływa 04-04-2018 r. do godz. 14.45 
2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie  na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie 
Zamawiającego lub wysłać na adres emaliowy:  przyjaciele.zameczka@op.pl (skompresowane pliki PDF). 
Koperta powinna zawierać dane zamawiającego i wykonawcy oraz dopisek: Oferta na opiekę podczas zajeć w 
ramach projektu „Możemy więcej”. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Każdorazowo decyduje data wpływu oferty do biura, w 
przypadku poczty elektronicznej data i godzina wpłynięcia oferty. 
 
Dodatkowych informacji na temat zapytania udziela Pani Dagmara Imiołczyk –pod nr tel. Tel.: 034 353 11 12 
wewn.319  
 
 
 

Z poważaniem 

Marzena Szumlakowska 

Koordynator Projektu 
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