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Inowrocław, 12 września 2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/PJŻ

Spółdzielnia Socjalna „ARKA”

zaprasza  Oferentów  do  składania  ofert  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na:

pracowników  specjalistycznych  wspierających  pracę  opiekunów/opiekunek  na  terenie

powiatu  gostyńskiego  oraz  gnieźnieńskiego,  związanych  z  wykonywaniem  przez

Zamawiającego zadań  w ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA.  Usługi  opiekuńcze  w

powiecie  gostyńskim  i  gnieźnieńskim”,  współfinansowanego  ze  środków  Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  stanowisko dla  2  osób jako pracowników specjalistycznych

wspierających  pracę  opiekunów/opiekunek  na  terenie  powiatu  gostyńskiego  oraz

gnieźnieńskiego.

Wspólny Słownik Zamówień

 85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: 

W fazie przygotowania usługi:

 Przyjmowanie zgłoszenia dotyczącego udzielenia pomocy

 Udzielanie  wyczerpującej  informacji  osobie  ubiegającej  się  o  przyznanie  usług

opiekuńczych
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 Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego – dokonanie analizy sytuacji

osoby  ubiegającej  się  o  wsparcie,  w  zakresie  sytuacji  rodzinnej,  zdrowotnej  i

materialnej

 Przygotowanie  projektu  umowy  o  zakwalifikowaniu  osoby  niesamodzielnej  do

wsparcia

 Przygotowanie propozycji  planu pomocy obejmującego m.in.:  indywidualny zakres

usług opiekuńczych,  wymiar  usług,  wysokość  odpłatności  (zgodnie z  regulaminem

wsparcia)

 Ocena kwalifikacji opiekunek środowiskowych, którym będzie zlecana usługa

W fazie realizacji i monitoringu usług:

 Sporządzanie harmonogramu świadczenia usług opiekuńczych

 Weryfikacja  kart  pracy  osoby  świadczącej  usługi  i  dzienników  czynności

opiekuńczych

 Utrzymywanie kontaktów z osobami niesamodzielnymi i ich rodzinami

 Nadzór nad jakością świadczonych usług zgodnie ze zleceniem

 Analiza i sprawdzanie terminowości świadczonych usług

 Wspieranie  opiekunek  w  zakresie  rozwiązywania  dostrzeżonych  problemów  w

wykonaniu  usługi,  znajdowania  rozwiązań  czy  ułatwieniach  pracy,  korygowanie  i

modyfikowanie zleconego zakresu usług. 

Liczba godzin pracy : 120 godzin miesięcznie. 

Przez godzinę pracy należy rozumieć godzinę zegarową (60 min).

Pracownikom specjalistycznym zapewniamy:

 Pomieszczenie z wyposażeniem biurowym

 Zwrot kosztów dojazdu na terenie obszaru świadczenia usług do świadczeniobiorców

oraz w celu monitoringu pracy opiekunek

 Ubiór roboczy i środki ochrony osobistej 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają niezbędną wiedzę i

doświadczenie do wykonania zamówienia, a w szczególności: 
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4.1.1 Posiadają niezbędną wiedzę,  kwalifikacje i  doświadczenie do wykonania przedmiotu

zamówienia, tj. ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania: 

 Wykształcenie  wyższe,  pożądane  oligofrenopedagogika  lub  andragogika  albo

wykształcenie medyczne/pielęgniarskie lub min, albo roczna praktyka zawodowa w

instytucjach opiekuńczych albo organizacjach wspierających osoby niepełnosprawne

lub starsze,

 Doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji pracy min. 5 opiekunów/opiekunek

lub  pielęgniarek  świadczących  usługi  opiekuńcze  dla  osób  niesamodzielnych  lub

chorych.

4.3. Informacje o wykluczeniu:

Z  udziału  w  postępowaniu  wyłączone  są  osoby,  które  powiązane  są  z  Zamawiającym

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w

imieniu  Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności

związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Wykonawcy  a

Oferentem, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

 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.

Spełnienie warunku na podstawie oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 6 do niniejszego

Zapytania.

Oferenci,  którzy nie przedłożą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, zostaną

odrzuceni z przyczyn formalnych.

4.4. Inne istotne warunki zamówienia:

a) Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  oznakowania  wszystkich  dokumentów,

dotyczących zrealizowanej usługi, przekazywanych Zamawiającemu (rachunki/faktury,

karty  pracy),  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  zasadami  Podręcznika
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wnioskodawcy  i  beneficjenta  programów  polityki  spójności  2014-2020  w  zakresie

informacji i promocji;
b) Limit  zaangażowania  personelu  projektu/osób  zaangażowanych  w  realizację

wszystkich  projektów  finansowanych  z  funduszy  strukturalnych  i  FS  oraz  działań

finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych

podmiotów  nie  może  przekroczyć  276  godzin miesięcznie  zgodnie  z  treścią

obowiązujących  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy  Wykonawca

złoży  stosowne  oświadczenie  w  tym  zakresie.  Będzie  też  zobowiązany  do  jego

aktualizacji podczas trwania umowy;
c) Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji

PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane  

z  zarządzaniem  PO)  na  podstawie  stosunku  pracy  chyba,  że  nie  zachodzi  konflikt

interesów  lub  podwójne  finansowanie  (zgodnie  z  Wytycznymi  w  zakresie

kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata

2014-2020); 
d) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu miesięcznych kart

pracy  z  wykonywania  powierzonych  mu  zadań  oraz  przedłożenia  prawidłowo

wypełnionych druków, potwierdzających przeprowadzenie wsparcia dla osób objętych

usługami opiekuńczymi oraz koordynacji i rozliczenia pracy opiekunek, w terminie do

5 dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
e) Zapłata wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia następować będzie

co miesiąc, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionego  rachunku/faktury  VAT,  na  podstawie  przedstawionych  przez

Wykonawcę miesięcznych  kart  pracy z  wykonywania  powierzonych  mu zadań oraz

przedłożenia  prawidłowo  wypełnionych  druków potwierdzających  przeprowadzenie

indywidualnych spotkań w formie doradztwa/pośrednictwa z uczestnikiem projektu.

Termin  zapłaty  może  być  wydłużony,  w  przypadku  nie  otrzymania  przez

Zamawiającego transzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a

także  w  przypadku  nie  przedłożenia  przez  Wykonawcę  prawidłowo  wypełnionych

druków. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
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5. Udział podwykonawców:

Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

7. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: październik 2016 -  grudzień 2018 r. 

8. Kryteria wyboru oferty:

8.1. Zamawiający określił dwa kryteria oceny ofert: cena, kwalifikacje zawodowe. 

 Cena: 30 %,

 Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty 

najkorzystniejszej (Cmin) z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:

 C = Cmin. / Cor. x 30 %

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować

wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. W ramach niniejszego kryterium 

Oferent może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Cena niższa niż minimalna stawka

godzinowa będzie odrzucana jako rażąco zaniżona. 

 Wykształcenie: 15 %

1. Wykształcenie pielęgniarskie lub wyższe inne niż wymienione w p. 2 – 5 pkt. 

2. Wyższe medyczne lub wyższe oligofrenopedagogika albo androgika – 10 pkt. 

3. Ukończone udokumentowane kierunkowe kursy doszkalające – 5 punktów;

Doświadczenie  i  kwalifikacje  będą  oceniane  na  podstawie  dołączonych  do  oferty

dokumentów, które pozwolą na weryfikację posiadania odpowiednich kwalifikacji (w

tym CV oraz kopi referencji/umów/dyplomów itp.).

4. Doświadczenie zawodowe: 15 %

Kryterium oceniane będzie zgodnie z poniższą specyfikacją:

            1.   Udokumentowane roczne doświadczenie zawodowe – 2 punkt;

2. Udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe – 4 punkty;

3. Udokumentowane pięcioletnie doświadczenie zawodowe – 5 punktów;

4. Udokumentowane ośmioletnie doświadczenie zawodowe – 10 punktów;

5. Udokumentowane dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe – 15 punktów;

W ramach niniejszego kryterium Oferent może uzyskać maksymalnie 15 punktów. 
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5. Doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  koordynacji  pracy  osób  świadczących  usługi

opiekuńcze lub pieleniarskie: 40 %

Kryterium oceniane będzie zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Udokumentowane kierowanie pracą (koordynacja pracy) min 5 osób świadczących

usługi opiekuńcze lub pielęgniarskie – 5 punkty;

2. Udokumentowane  kierowanie  pracą  (koordynacja  pracy)  min  10  osób

świadczących usługi opiekuńcze lub pielęgniarskie – 10 punktów;

3. Udokumentowane  kierowanie  pracą  (koordynacja  pracy)  min  20  osób

świadczących usługi opiekuńcze lub pielęgniarskie – 20 punktów;

4. Udokumentowane  kierowanie  pracą  (koordynacja  pracy)  min  30  osób

świadczących usługi opiekuńcze lub pielęgniarskie – 40 punktów;

Oferent  w  przedstawionych  dokumentach  musi  dołożyć  należytej  staranności  w  celu

przedstawienia  rzetelnych  informacji,  zgodnych  z  prawdą.  Zamawiający  zastrzega  sobie

prawo do zweryfikowania oryginalności przedłożonych dokumentów.  W ramach niniejszego

kryterium Oferent może uzyskać od maksymalnie 40 punktów. 

W przypadku, gdy Oferent w ogólnej ocenie punktowej uzyska mniej niż 70 punktów, oferta

zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów.  

8.2. W celu  zapewnienia porównywalności  wszystkich  ofert,  Zamawiający  zastrzega  sobie

prawo  do  skontaktowania  się  z  wybranymi  Oferentami  w  celu  uzupełnienia  lub

doprecyzowania ofert. 

8.3. Po  wyborze  Wykonawcy  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  negocjacji  warunków

Zamówienia. 

8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

8.5.  Zamawiający  w trakcie  oceny  ofert  ma  możliwość  weryfikacji  spełnienia  warunków

zastrzeżonych  w  niniejszym  zapytaniu  poprzez  żądanie  dostarczenia  dokumentów

potwierdzających spełnianie tych warunków. 

8.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku wykonawców spośród tych, którzy

uzyskali największą ilość punktów podczas oceny ofert. Wykonawcy deklarują gotowość do

realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo

z Zamawiającym.
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9. Opis przygotowania oferty: 

9.1. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie, bądź na wybrane Zadania. 

9.2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna

zostać w pełni wypełniona. 

9.3. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

9.4. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania. 

9.5. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowy cenowej stanowiącym zał. nr 1

do niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć: 

a. Curriculum Vitae – zał. nr 2;
b. Oświadczenie Oferenta dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego – zał. nr

3;
c. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania zlecenia

– zał. nr 4;
d. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - zał. nr 5
e. Kopie  dokumentów  poświadczających  wykształcenie,  ukończone  kursy  i  szkolenia,

referencje i umowy poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe. 

9.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze

lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda

strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana lub podpisana przez Oferenta. Wszystkie

kopie powinny być oznaczone „Za zgodność z oryginałem”, zawierać datę i podpis Oferenta.

Dopuszcza  się  możliwość  stosowania  zwrotu  „Za  zgodność  z  oryginałem  od  str.  do  str.”.

Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta. 

9.7. Oferty  należy  dostarczać  w  zamkniętej  i  nieprzejrzystej  Kopercie  z  oznaczeniem

„OFERTA/PJŻ”. Na opakowaniu dodatkowo należy zamieścić imię i nazwisko Oferenta (bądź

jego  nazwę,  jeżeli  Oferent  prowadzi  działalność  gospodarczą),  co  umożliwi  zwrot

nienaruszonej oferty w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofanie. 

9.8. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zagubienie  lub  otwarcie  oferty  w

przypadku  nie  oznakowania  lub  nie  opieczętowania  oferty  zgodnie  z  wymaganiami

niniejszego zapytania ofertowego. 

10. Miejsce i termin składania ofert: 

10.1.  Oferty należy dostarczyć na adres: Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, ul. Kolejowa 24, 63-

800 Gostyń listownie (decyduje data i godzina wpływu), bądź osobiście (w dni robocze, od

poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00, decyduje data i godzina wpływu). 
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10.2. Termin składania ofert upływa 20 września 2016 roku o godz. 16.00. Oferty złożone po

tym terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane Oferentom. 

11. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty:

11.1. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  ich  złożenia.  W  ciągu  7  dni  kalendarzowych

Zleceniodawca dokona oceny złożonych ofert i w sytuacjach wymagających doprecyzowania

ze strony Oferentów, zawezwie ich do złożenia wyjaśnień. 

11.2. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. 

11.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi

Oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana 

w budżecie.

12. Dodatkowe informacje:

12.1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych; 

12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie

bez podania przyczyny;

12.3. Każdy  Oferent,  niezależnie  od  tego  czy  prowadzi,  czy  nie  prowadzi  działalności

gospodarczej,  w  ofercie  podaje  cenę  brutto,  tj.  zawierającą  pełny  koszt  ponoszony  przez

Zamawiającego;

12.4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych

polskich; 

12.5. Zamawiający  przewiduje  karę  umowną w wysokości  100% łącznego  wynagrodzenia

Wykonawcy  –  w  przypadku  nie  przestrzegania  przez  Wykonawcę  zapisów  Wytycznych  w

zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020; 

12.9. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  potrącenia  naliczonych  kar  umownych  z

wynagrodzenia Wykonawcy. 

12.10. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  przez

Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania

lub  zaniechania  Wykonawcy  oraz  pokrycia  wszelkich  kosztów  poniesionych  przez

Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie. 
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