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1. NAZWA I ADRES SZACUJACEGO:

Sp6ldzielnia Socjalna,,PROSPOtECZNA",

ul. Plac Dworcowy, 41-800 Zabrze,

tel.781-353-030,

3. szczeg6lowy opis zadari i obowiezk6w zatrudnionych na stanowiskach opiekun / opiekunka:

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb iyciowych (np. czynno(ci zwiqzane z dostarczaniem

produkt6w 2ywnosciowych, przygotowaniem rub dostarczaniem posirk6w, pomoc w spoiywaniu
posilk6w lub karmienie, czynno(ci zwiqzane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym
utrzymywanie porzqdku iczystosci w najbliiszym otoczeniu, czystoici odzie2y, bielizny osobistei,
poicielowei, stolowej i rqcznik6w, dokonywanie niezbqdnych zakup6w oraz regurowanie oprat

domowych, czynnodci dotyczqce prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w zaratwianiu spraw
urzqdowych i pomoc w dostqpie do (wiadczed zdrowotnych, czynn06ci dotyczqce zagospodarowania

w aktywny spos6b czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu siq);

b) opiekq higienicznq (np. czynno!ci zwiqzane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy

zalatwianiu potrzeb fizjorogicznych, zmianq pieruchomajtek z uwzgrqdnieniem czynn06ci higieniczno_

Zabrze, dnia 30.01.2019 r.

SZACOWANIE WARTOSCI ZAM6WIENIA NA USIUGI OPIEKUNCZE

Sp6ldzielnia Socjalna,,pROSpOtECZNA,, zwana dalej Szacujqcym,

zaprasza do skladania wstqpnych ofert cenowych w celu oszacowania wartojci zam6wienia na;
wyb6r opiekun6w/opieku nek lwiadczqcych ustugi opiekuncze, zwiEzane z wykonywaniem przez

szacujqcego zadai w ramach proiektu ,,pogodna Jesieri 2ycia w zabnu r", wsp6tfinansowanego ze

Srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego na lata 2014 - 2020.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA:

Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie usrug opiekuriczych na terenie zabrza, w okresie

OZ.?Otgt. - 12.2020 r., z moiliwo(ciq wydlu2enia do ko6ca okresu realizacji projektu.

' Swiadczenie usrugi opiekuriczej w dni powszednie - 1g.000 h w okresie rearizacji projektu;

' swiadczenie uslugi opiekuiczej w soboty, niedziere i iwiqta oraz w godzinach nocnych -
4.200 h w okresie realizacji projektu.

W ramach niniejszego zam6wienia poszukujemy 12 opiekun6w/opiekunek.

Miejsce (wiadczenia uslug: miasto Zabrze.

Wsp6lny Slownik Zam6wieri

o 85300000-2 Uslugi pracy spotecznej i podobnej
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pielqgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu siq, zmianie bielizny osobistej, zmianq bielizny po:icielowej,
ukladanie osoby leiqcej w t6iku i pomoc przy zmianie pozycji);

c) pielqgnacjq zaleconq przez lekarza, kt6ra obejmuje czynno(ci pielqgnacyjne wynikajqce
z przedlo:0nego zaiwiadczenia rekarskiego rub dokumentacji medycznei, uzupelnia.,qce w stosunku
do pielqgniarskiej opieki irodowiskowej;

d) zapewnienie kontakt6w z otoczeniem (np. czynnosci wspomagaiEce nawiqzanie, utrzymywanie
i rozwijanie kontakt6w z rodzinq, osobami z briskiego otoczenia osoby korzystajqcej z usrug oraz
spotecznolciq lokarnq, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dra osoby korzystajqcej z usrug,
czynnoSci wspomagajqce uczestnictwo w iyciu spoleczno(ci lokalnej).

4. WARUNKI UDZIATU W POSTQPOWANIU:

O realizacjq zam6wienia mogq ubiegai siq osoby fizyczne / podmioty prowadzqce dzialalnoji
gospod a rczq/osoby prawne/ iednostki organizacyjne nieposiadajqce osobowoSci prawnej, kt6re
posiada.iq niezbqdnq wiedzq idodwiadczenie do wykonania zam6wienia lub dysponujq osobami
spelniajqcymi wymagania okre6lone w niniejszym zapytaniu, a w szczeg6lno(ci:

4'l' Posiadajq niezbqdnE wiedzq, kwalifikacje idoiwiadczenie do wykonania przedmiotu zam6wienia,
tj. oferta musi spelniai poniisze minimalne wymagania:

a) osoba posiadajqca kwarifikac.ie do wykonywania jednego z zawod6w: opiekun :irodowiskowy,
AON, pielqgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu
pomocy spolecznej,

LUB

b) Osoba posiadajqca doiwiadczenie (min.6 miesiqczne) w realizacji uslug opiekurlczych, w tym
zawodowe, worontariackie rub osobiste wynikajqce z pernienia rori opiekuna faktycznego

iodbyly minimum 8o-Bodzinne szkorenie z zakresu rearizowanej usrugi, w tym udzierania
pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

5. INFORMACJE O WYKLUCZENIU:

Z udzialu w postqpowaniu wylqczone sq osoby, kt6re powiqzane sq z Szacujecym tj. Sp6ldzielniE
Socjalnq ,,PROSPOtECZNA" w Zabrzu, osobowo lub kapitalowo.

Przez powiqzania kapitarowe rub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy beneficjentem
lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzafi w imieniu beneficjenta rub osobami
wykonu.iEcymi w imieniu beneficjenta czynnodci zwiqzane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczeg6lno(ci na:

a) uczestniczeniu w sp6lce, jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniei 70% udziar6w rub akcji, o ire ni2szy pr6g nie wynika z przepis6w prawa rub
nie zostal okre(lony przez lZ pO,

2

c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomoc a,
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d) pozostawaniu w zwiqzku mar2eiskim, w stosunku pokrewienstwa rub powinowactwa
w linii proste.i, pokrewiedstwa drugiego stopnia rub powinowactwa drugiego stopnia w rinii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. UDZIAI PODWYKONAWC6W:

Szacujqcy dopuszcza udzial podwykonawc6w w realizacji zam6wienia.

7. TERMIN WYKONANIA ZAM6WITruIN:

Termin realizacji zam6wienia: o2.2or9 r. - L2.2o2o r., z mo2riwosciq wydruienia do ko6ca okresu
realizacji projektu.

8. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

S l szacujqcy okreilil cztery kMeria oceny ofert: cena, wyksztarcenie/kwarifikacje, do(wiadczenie
zawodowe ispelnienie definicji podmiotu ekonomii spolecznej (pES)

r Cena:25 %, tj.25 pkt.

K enum na (C) bgdzie oceniane w wyniku por6wnania ceny oferty najkorzystniejszei (Cmin)

z cenq podanq w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj

C= Cmin. /Cor.x2S%

cena w ofercie musi byt podana w warucie porskiej i byi cenE brutto, tzn. obejmowaa wszystkie

naleine podatki, obciqienia pracodawcy ikoszty. w ramach niniejszego kryterium oferent moie
uzyskai maksyma lnie 25 punktow.

. Wyksztalcenie /kwalifikacje - 25 % ti. 25 pkt.

Za to kryterium oceniany/a moie uzyskat max 25% (25 pkt.) pod uwagq do oceny bierze siq
najwy2szq wart06i punktowq.

. Wyksztalcenie zwiqzane z opiekq: opiekun jrodowiskowy, AON, pielqgniarz, opiekun
osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy spolecznej _

25 pkt.

. Osoby z ukoriczonym kursem opiekunki osoby starszej min. 80 godzinnym (teoria +

praktyka) w tym w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,

bez wyksztatcenia wskazanego w Grupie 1- 10 pkt.

uwA6A! W przypadku os5b posiadajqcych tyrko uko,czony kurs opiekunki osoby starszei (min.
80 godzinny) muszE posiadaa tak2e minimum 6 miesiqczne doriwiadczenie zawodowe.

Dla zapewnienia por6wnywarnoici ofert z osobami zamierzaiEcymi osobi.cie wykonywa. usrugi
opiekuicze,

za m6wienia,

wyksztalcenia

oferty Oferenta dysponujqcego osobami

pod uwagq wyksztalcenie jednej osoby

do realizacji przedmiotu

ztomte

3

o najwyiszym

Q Slqskie.
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o Doiwiadczenie zawodowe - 25 % ti. 25 pkt.

za to kryterium oceniany/a mo2e uzyskaa max 250/o (25 pkt.) pod uwagq do oceny bierze siq
najwy2szq wartoSe pu nktowq.

' doiwiadczenie w rearizacji usrug opiekuiczych, w tym zawodowe, worontariackie rub

osobiste wynikajqce z pelnienia roli opiekuna faktycznego:

- r6wne 6 miesiecy _ 10 pkt.

- powyiej 6 miesiQcy do 2 lat _ 15 pkt

- powyie.i 2 lat do 5 lat _ 20 pkt

- powyiej 5 lat _ 25 pkt.

Dla zapewnienia por6wnywarnosci ofert z osobami zamierzajqcymi osobi(cie wykonywaa uslugi
opiekuicze, przy ocenie oferty Oferenta dysponuiEcego osobami do realizacji przedmiotu
zam6wienia, bqdzie brane pod uwagq doiwiadczenie jednej osoby o najwiqkszym/najdtu2szym staiu.
Doswiadczenie (praktyka) i kwarifikacje (wyksztatcenie / kursy) bqdq oceniane na podstawie min.
1 dokumentu dolqczonego do oferty, kt6re pozwolq na weryfikac.jq posiadania odpowiednich
kwalifikac.ii (w tym cv i kopie referencji/um6w/dyprom6w itp.) oferenta rub os6b, kt6rym oferent
zamierza powierzyi 6wiadczenie uslug opieku6czych.

. Spelnienie definicji podmiotu ekonomii spolecznej (pES) przez Oferenta _ 25%

w kryterium 25 punkt6w otrzyma oferent, kt6ry spernienia definicie podmiotu ekonomii spotecznej
(PEs), na podstawie oiwiadczenia zawartego w zarqczniku nr G. za niespernienie kryterium oferent
otrzymuje 0 pkt.

Jeili ofertq sklada Podmiot Ekonomii sporecznej rub inny oferent dysponujqcy zasobami rudzkimi do
wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, to zobowiEzany jest do zarqczenia dokument6w, co
najmniej L osoby zaanga,owanej do wykonania przedmiotu zam6wienia, kt6ra potwierdzi posiadanie

w/w wymagai (tj. cV, kopie dyplom6w/(wiadectw, swiadectwa pracy, referencje/ojwiadczenia os6b
wskazanych, jako potencjal kadrowy podmiotu Ekonomii Spolecznej).

Zgodnie z wytycznymi w zakresie reotizacji przedsiqwziqi w obszorze wrqczenio sporecznego
i zwolczonio ub,stwo z wykorzystoniem irodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
iEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionornego no roto 2014-2020 - podmiot ekonomii sporecznej
(PES) rozum ia ny jest, jako:

a) przedsiqbiorstwo spoleczne, w tym sp6ldziernia socjarna, o kt6rej mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 200G r. o sp6ldzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 65L, z p6in. zm.l;

b) podmiot reintegracyjny, realizujqcy uslugi reintegracji spolecznej izawodowej os6b zagro2onych

{
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tl zAz i wrz, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia LggT r. o rehabiritacji zawodowe.i
ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b n iepeln osprawnych;

c) organi2acja pozarzadowa lub podmiot, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 3 pkt l ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziararnolci poiytku pubricznego i o worontariacie (Dz. U. z 20!6 r. poz.23g,
z p6in. zm.l;

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w zwiqzku z realizacjq celu spolecznego bqdl, dla kt6rego
leiqcy we wsp6lnym interesie cer sporeczny jest racjq bytu dziararno(ci komercyjnej. Grupq tq mo2na

podzielii na nastqpujqce podgrupy:

i) organizacje pozarzqdowe, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2oo3 r. o dzialarnoici
poiytku publicznego i o worontariacie, prowadzQce dziatarnosd gospodarczq, z kt6rei zyski wspierajq
realizac.lq cel6w statutowych;

ii) sp6ldzielnie, kt6rych cerem jest zatrudnienie tj. sp6rdziernie pracy, inwarid6w i niewidomych,

dzialajqce w oparciu o ustawq z dnia 16 wrzeinia 19g2 r. - prawo sp6rdziercze (Dz. u. z 2016 r. poz.

27, z p6in. zm.l;

iii) sp6lki non-profit, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2oo3 r. o dziararnosci po2ytku

publicznego i o wolontariacie, o ire udziar sektora pubricznego w sp6rce wynosi nie wiqcej nii 50%.

W ramach niniejszego kryterium Oferent moie uzyskai maksymalnie 100 punkt6w.

8'2' w celu zapewnienia por6wnywarno(ci wszystkich ofert, szacujqcy zastrzega sobie prawo do

skontaktowania siq z wybranymioferentami w ceru uzupelnienia rub doprecyzowania ofert.

Uwaga:

lnformujemy, ii oferty cenowe majq charakter wyrqcznie informacyjny i stuiq.iedynie do oszacowaniu

wartoSci ceny przedmiotu zam6wienia, wyboru procedury postepowania zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowarnoici wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionarnego,

Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6lno(ci na lata 2014-2020.

nal kladai nia 04. 019 r.

Sp6ldzielnia Socjalna,,PROSpOtECZNA,,

ul. Plac Dworcowy,4l-800 Zabrze,

tel. 781-353-030, e-mail: piotr_bak@wp.pl.

OsobE uprawnionq do kontaktu z Oferentami iudzielania wyja6nieri jest:

Piotr Bqk - Prezes Sp6ldzielni, telefon: 603-063-136,

Ofertq naleiy zloiyt na Formularzu Sza nia wartosci zam6wienia stanowiqcym zalqcznik do

*O Spotdzrelnra Socjatna

d;ll,?i,',:^:itrl:,:;
NtP 6482778846, REGON 365180500
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niniejszego Szacowania


