
 

 

Sopot, 4 czerwca 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

nr RR 1/2018 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług opiekunki dla 

małoletnich dzieci uczestników projektu pn. „Pomorskie Centrum Pomocy 

Psychotraumatologicznej - Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji 

społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Działania 6.1 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „ Aktywizacja 

społeczno- zawodowa”. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY : 

STOWARZYSZENIE POMORSKIE CENTRUM TERAPEUTYCZNO-PRAWNE INTERIOS 

ul. Śląska 53A/406, 81-304 Gdynia, NIP 589-201-25-34, KRS 0000482895 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 

Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest 

finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

A. KOD CPV: 98514000-9 

B. Nazwa kodu CPV: usługi w gospodarstwie domowym 

 

C. OPIS: 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi opieki nad 1 dzieckiem uczestnika 
projektu realizowanego przez Zamawiającego, na następujących dniach i godzinach: 
 
2 lipca 2018 roku – od 8.00 do 18.00 (10h) 
3 lipca 2018 roku – od 8.00 do 18.00 (10h) 
4 lipca 2018 roku – od 8.00 do 18.00 (10h) 
5 lipca 2018 roku – od 8.00 do 17.00 (9h) 
6 lipca 2018 roku – od 8.00 do 20.00  (12h) 
7 lipca 2018 roku – od 8.00 do 21.00 (13h) 
9 lipca 2018 roku – od 9.00 do 19.00 (10h) 
10 lipca 2018 roku – od 8.00 do 13.00 (5h) 
 
 



 

Łączna liczba godzin opieki wynosi 77 (siedemdziesiąt siedem). 
 
Opieka zostanie objęte dziecko do 15 roku życia. Zakres usług w ramach opieki 
obejmuje: 
 

i. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane 
z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub 
dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, 
czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym 
utrzymywaniu porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, 
bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, czynności dotyczące 
zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, itp.);  

 
ii. opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, 

pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, jeżeli zajdzie taka konieczność,  
pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej 
itp.);  

 
iii. pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne 

wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji 
medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej 
– jeżeli stan zdrowia dziecka tego wymaga; 

 
iv. zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, 

utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia 
osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na 
budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności 
wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).  

 
D. Inne wymogi dotyczące świadczenia usług: 

i. prowadzenie niezbędnej dokumentacji (np. listy obecności uczestników 

projektu, formularze lub inne); 

ii. przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji pomocniczej z 

przeprowadzonych usług; 

iii. prowadzenie usług zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez 

Zamawiającego; 

iv. dojazd we własnym zakresie do miejsca zamieszkania dziecka lub innego 

miejsca wskazanego przez uczestnika projektu. 

 

E. Zadania Zamawiającego: 

i. terminowe i rzetelne wywiązywanie się z umowy; 

ii. przekazanie Wykonawcy potrzebnych informacji do rzetelnego wykonania 

umowy, 

iii. zapewnienie kontaktu z osobami uczestniczącymi w projekcie, dla których mają 

być przeprowadzone usługi psychiatry. 



 

 

F. Wymogi co do warunków osobistych opiekuna: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

i. minimum kurs przygotowujący do wykonania takiej pracy oraz co najmniej 3-

letni staż pracy w świadczeniu usług opiekuńczych; 

ii. informacja o wykształceniu i doświadczeniu,  

iii. osoba świadcząca specjalistyczne usługi musi posiadać kwalifikacje do 

wykonywania zawodu: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

zajęciowego, pielęgniarki, pracownika socjalnego, opiekunki środowiskowej, 

asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i 

umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 

 

Zmawiający wymaga od wykonawców posiadanie 3 letniego stażu (doświadczenia) w 

usługach opiekuńczych w okresie ostatnich 10 lat (czyli w okresie od czerwca 2008 

roku do czerwca 2018 roku).  

W celu spełnienia tego wymogu należy przedstawić zestawienie podmiotów (lub osób 

fizycznych) na rzecz których wykonawca świadczył tego typu usługi z 

doprecyzowaniem czasu ich świadczenia (w miesiącach).  

 

Spełnienie wymogów co do warunków osobistych opiekuna zostanie zweryfikowane na 

zasadzie „spełnia – nie spełnia”, według poniżej przyjętych kryteriów: 

i. posiadanie kursu przygotowującego – spełnia po przedłożeniu dokumentu 

dowodzącego ukończenie takiego kursu 

ii. posiadania wymagane doświadczenia – spełnia po przedłożeniu zestawienia 

podmiotów na rzecz których wykonywał usługi opiekuńcze, a zsumowane 

miesiące świadczenia usług wynoszą minimum 36 miesięcy; 

iii. informacja o wykształceniu i doświadczeniu – spełnia jeśli w załączonym do 

oferty CV są zawarte takie informacje; 

iv. wymagania co do ukończonych studiów wyższych – spełnia jeśli do oferty 

załączono kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, 

magisterskich lub podyplomowych). 

 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:  

 

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena za jedną godzinę usługi. 

 

5. ZNACZENIE I OPIS OCENY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY: 

 



 

Kryterium ceny – najwyższą liczbę punktów otrzymuje oferta z najniższą 

zaproponowaną ceną za 1 godzinę usług opiekuńczych podaną w kwocie brutto. 

 

Maksymalnie można uzyskać tyle punktów ile wpłynęło ofert, np. wpłynęły 3 oferty, w 

związku z czym 3 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną za 1 godzinę usługi. 

 

Każda kolejna oferta z wyższą ceną od najniższej będzie otrzymywać o 1 punkt mniej. 

 

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN REALIZACJI 

UMOWY. 

 

a. Oferty należy składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia zapytania 

ofertowego, tj. do dnia 11 czerwca 2018 roku. Oferty złożone po terminie 

nie zostaną rozpatrzone. 

b. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: 

poradnia@interios.org.pl. Zamawiający oświadcza, że oferty można składać 

tylko w formie dokumentowej, zgodnie z art.772 k.c. 

 

7. ZAKAZ UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Zamawiający informuje, że zakaz udział w niniejszym postepowaniu mają 

podmioty lub osoby powiązane z Zamawiającym, osobami wchodzącymi w skład 

Zarządu Zamawiającego jak również pracownikami Zamawiającego, osobowo 

bądź kapitałowo, co oznacza: 

a. Uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej; 

b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie 

wynika z przepisów prawa; 

c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta bądź pełnomocnika; 

d. Pozostawanie w związku małżeńskim lub konkubenckim, 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. 

 

Oferent do sporządzonej oferty obowiązany jest złożyć oświadczenie o 

braku powiązań z Zamawiającym jako odrębne oświadczenie (Załącznik do 

oferty) – brak w tym zakresie skutkuje przyjęciem, że oferta nie spełniła 

wymogów formalnych i zostaje odrzucona (nie podlega ocenie 

merytorycznej). 
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8. PRZEWIDYWANIA W ZAKRESIE ZMIANY WARUNKÓW ISTOTNYCH 

(ESSENTIALIA NEGOTII) UMOWY. 

 

Zamawiający nie przewiduje zmiany takich warunków umowy. 

 

9. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ 

WARIANTOWYCH. 

a. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, tj. 

nie istnieje możliwość składania oferty na wybrane dni lub godziny 

świadczenie usług – Zamawiający wybierze 1 Wykonawcę, który we 

wskazanych dniach i godzinach może świadczyć usługi opiekuńcze. 

 

b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

10. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH DO 

PRZEDMIOTOWEGO W OKRESIE 3 LAT OD ZAWARCIA UMOWY. 

 

Co do zasady Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia 

podobnego, jednakże w przypadku takiej konieczności zostanie upublicznione 

nowe zapytanie ofertowe. 

 

11.  KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM  

 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami  jest 

Paweł Jóźwiak, email: jozwiak@int.pl, tel. 509 402 401. 

 

12.  ZAWARTOŚĆ OFERTY 

 

Zamawiający nie przewiduje wzoru oferty – Oferent sam musi sporządzić ofertę, która 

będzie zawierała m.in.: 

a. Cenę usługi za 1 godzinę usługi opieki nad dzieckiem; 

b. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do wykonywania zawodu; 

c. Wykaz podmiotów (osób fizycznych) na rzecz których świadczona była usługa 

opieki – w tabeli zawierającej takie kolumny jak: liczba porządkowa, nazwa 

podmiotu (imię i nazwisko osoby fizycznej) oraz adres, przedmiot usług, okres 

wykonywania usługi, liczba miesięcy realizowanej usługi; 

d. Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym, zgodnie z pkt.7 zapytania; 

e. Załączniki o których mowa w pkt 3 ppkt F – zapytania ofertowego; 
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f. Zgodę Wykonawcy (lub zgoda kadry(osób), które będą wykonywać usługę w 

imieniu Wykonawcy) wskazanej w ofercie na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z Rozporządzenie 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 (RODO), wskazując jako cel przetwarzanych danych wybór oferty do 

zawarcia i realizacji umowy z Zamawiającym – brak przedłożenia 

wymaganych zgód skutkować będzie uznaniem, że nie zostały 

spełnione wymogi formalne oferty i oferta będzie podlegała 

odrzuceniu. 

 

W treści wiadomości e-mail można załączyć w/w dokumenty w formie odrębnych 

plików. Wszystkie pliki (w tym treść oferty) muszą być w formacie PDF. Zamawiający 

nie odpowiada za niedostarczenie do terminu końcowego zapytania wiadomości e-mail 

na serwer Zamawiającego. 

 

13. UWAGI KOŃCOWE  

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności 

nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania 

ofertowego.  

b. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno 

zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy dokumentowej.  

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert 

wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, 

danych i informacji.  

d. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę 

niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).  

e. Oferty nie spełniających wymogów formalnych wskazanych w pkt 3 ppkt F; pkt 

4; pkt 7 oraz pkt 12 ppkt a – f Oferty zostaną odrzucone i nie będą podlegały 

ocenie merytorycznej. 

f. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

g. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy 

kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od 

zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo 

negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na 

wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia 

dodatkowych kryteriów oceny.  



 

h. Ostateczny wybór oferentów, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po 

zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną 

powyżej.  

i. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.  

j. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 

przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 

postępowania ofertowego.  

k. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona 

zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł 

w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna 

zgodność oferty z wymaganiami.  

l. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

m. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty lub 

dokumentów wymaganych od Oferenta.  

n. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani drogą 

elektroniczną lub telefonicznie.   

o. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród 

najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy  w przedmiocie realizacji 

przedmiotu niniejszego zamówienia.  

p. Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do 

przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na 

rzecz projektów dofinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym  w szczególności: umożliwienie 

Instytucji Zarządzającej (Województwem Pomorskim) i innym upoważnionym 

przez Instytucję Zarządzającą  instytucjom wglądu do dokumentów związanych  

z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.  

 

 

 

 

 


