
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3

ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej PZP.

O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI

PSYCHICZNYMI  Z TERENU GMINY MIECHÓW

Znak sprawy: GOPS-535.Zm.28.2022

Miechów 2022
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Informacje o Zamawiającym: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, (zwanego dalej „GOPS”)

ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów 

NIP Gmina Miechów: 659 000 36 97

NIP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie: 659 134 45 26

Tel: 41 382 11 60

E-mail: gops@gops.miechow.pl

Strona internetowa, na której publikowane będą wszelkie informacje o postępowaniu:

https://bip.malopolska.pl/gopsmiechow

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami

psychicznymi  w miejscu  zamieszkania  dla  kientów GOPS, których  miejscem zamieszkania  jest

Gmina Miechów.

usługi  będą świadczobe w dowolnych  dniach  tygodnia  w godzinach ustalonych  wspólnie  przez

Specjalistę  (wykonawcę  usługi)  i  osobę objętą  lub  opiekuna prawnego osoby objętej  usługami.

W ilości wskazanej przez zamawiającego, w wymiarze zgodnym z wydaną decyzją administracyjną

przyznającą usługi.

Miejscem wykonywania  usługi  będzie  miejsce  zamieszkania  podopiecznego  na  terenie        

Gminy Miechów,

Zamawiający  nie  ponosi  żadnych  kosztów  związanych  z  dojazdami  do  podopiecznego  ani

ewentualnymi  przejazdami  podczas  świadczenia  wyżej  wymienionych  usług  opiekuńczych.  Do

czasu świadczenia  usługi, nie wlicza się natomiast czasu dojazdu wykonawcy do osoby 

w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.

Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 r do 31.12.2023r.

Opis kryteriów wyboru wykonawcy:

a) Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny,



b) Zamawiający dokona wyboru maksymalnie wyboru 9 wykonawców, którzy złożyli ofertę o 

najniższej cenie, a jednocześnie posiadają wymagane kwalifikacje. Ostateczna liczba zostanie 

zawartych umów zostanie ustalona w oparciu o rzeczywiste potrzeby.

c) zamawiający z wybranym przez siebie Wykonawcą zawrze umowę cywilnoprawną na realizację 

zamówienia,

d) liczba godzin świadczenia usług specjalistycznych zostanie ustalona z Wykonawcą po ogłoszeniu

Wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że bedzie miał prawo do conajmniej jednego podopiecznego.

e) ostateczny podział ilości godzin i podopiecznych należy do Zamawiająceg

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

-  zapewnienie  wysokiej  jakości  specjalistycznej  pomocy  osobom  samotnym

z  zaburzeniami  psychicznymi,  w  przypadkach  gdy  są  jej  pozbawione,  oraz  osobom,  które

wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić; 

-  pomoc  dostosowaną do szczególnych potrzeb  osób z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  celów

postawionych w planach postępowania  terapeutyczno-wspierającego,  świadczoną przez  osoby z

odpowiednim wykształceniem .

- Szczegółowy zakres rzeczowy specjalistycznych usług, o których mowa powyżej, polegać będzie 

na:

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym: 

kształtowanie  umiejętności  zaspokajania  podstawowych  potrzeb  życiowych  i  umiejętności

społecznego funkcjonowania,   interwencję i  pomoc w życiu w rodzinie,   pomoc w załatwianiu

spraw  urzędowych,  wspieranie  i  pomoc  w  uzyskaniu  zatrudnienia,  pomoc  w  gospodarowaniu

pieniędzmi;  pielęgnację  jako  wspieranie  procesu  leczenia;   w  wyjątkowych  przypadkach

rehabilitację  fizyczną  i  usprawnianie  zaburzonych  funkcji  organizmu  w  zakresie  nieobjętym

przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

pomoc mieszkaniową, w tym: 

w uzyskaniu mieszkania, załatwianiu spraw mieszkaniowych, 

kształtowaniu właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu; 

w wyjątkowych przypadkach, po dokonaniu weryfikacji zasobów lokalnych, zapewnienie dzieciom

i  młodzieży  z  zaburzeniami  psychicznymi  dostępu  do  zajęć  rehabilitacyjnych

i rewalidacyjno-wychowawczych jeśli nie mają ich zapewnionych poprzez inne służby. 
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Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający  wymaga   oświadczeń  i   dokumentów  potwierdzających   spełnianie  warunków

udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

- formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  w  postaci  pisemnej,  na  załączonym  formularzu

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:

pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów

poprzez korespondencję elektroniczną (e-mail) na adres: gops@gops.miechow.pl

Ofertę należy złożyć w terminie:  do dnia 21.12.2022 r. do godz. 15:00. 

Stawkę należy podać w „formularzu ofertowym”. Wykonawca określi stawkę miesięczną brutto za

wykonanie przedmiotowego zadania.

Otwarcie ofert nastąpi 22.12.2022 r.

Opis sposobu obliczenia ceny

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, o których mowa

w niniejszym zamówieniu.  Wykonawcy zobowiązani  są  do bardzo starannego zapoznania  się  z

przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ

na cenę zamówienia.

Cenę w formularzu ofertowym Wykonawca podaje w formie zapisu przy użyciu cyfr. Cena musi

być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Należy podać stawkę godzinową brutto za wykonywaną usługę.

Opis  kryteriów,  którymi  będzie  kierował  się  zamawiający  przy  wyborze  ofert,  wraz  z

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający

będzie stosował kryterium najniższej ceny.



Oświadczenia i dokumenty, jakie mają załączyć do oferty Wykonawcy:

Dokumenty  należy  składać  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania wykonawców do złożenia,  w wyznaczonym przez

siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

W  przypadku  nie  złożenia  wymaganych  oświadczeń  lub  dokumentów  lub  nie  złożenia

pełnomocnictw, albo w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy lub

złożenia wadliwych pełnomocnictw, Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania wykonawców

do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega

odrzuceniu  lub  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na  wezwanie

zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie  przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu, nie później  niż w dniu, w którym upłynął  termin składania

ofert. 

Wymagane dokumenty:

Wyciąg  z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument  stanowiący o podstawie

działalności podmiotu lub wskazanie ogólnodostępnego portalu internetowego, gdzie nieodpłatnie

można pobrać właściwy dokument.

W  przypadku  fundacji  i  stowarzyszeń  –  aktualny,  zgodny  ze  stanem  faktycznym  wypis  z

Krajowego  Rejestru  Sądowego,  lub  wskazanie  ogólnodostępnego  portalu  internetowego,  gdzie

nieodpłatnie można pobrać właściwy dokument.

W przypadku pozostałych  podmiotów – inny dokument właściwy dla  podmiotu,  lub wskazanie

ogólnodostępnego portalu internetowego, gdzie nieodpłatnie można pobrać właściwy dokument.

Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego

oraz  do  innych  kościołów i  związków wyznaniowych,  obowiązkowym  dokumentem jest  kopia

dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu

głównego  wydane  dla  osób  go  reprezentujących  z  oddziałów  terenowych  nieposiadających

osobowości prawnych,

Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania –

dot.  podmiotów,  które  w  dokumencie  stanowiącym  o  podstawie  działalności  nie  posiadają

informacji  o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego

organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
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–  upoważnienie  do  składania  oferty  na  realizacje  określonego  zadania  publicznego,

–  zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z GOPS w Miechowie,

Odpis statutu.

Środki ochrony przysługujące Wykonawcy:

Środki ochrony prawnej przysługują: 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP; 

organizacjom  wpisanym  na  listę  uprawnionych  do  wnoszenia  środków  ochrony  prawnej

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich

Przedsiębiorców, wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz

dokumentów zamówienia.

Odwołanie przysługuje na: 

niezgodną  z  przepisami  PZP  czynność  Zamawiającego,  podjętą  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

zaniechanie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  do  której  Zamawiający  był

obowiązany na podstawie PZP. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której

zarzuca się niezgodność z przepisami  PZP, zawierać zwięzłe  przedstawienie  zarzutów, określać

żądanie, a także wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności. 

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 PZP. 

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią

przed  upływem  tego  terminu.  Domniemywa  się,  że  Zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania

albo  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  przy  użyciu  środków

komunikacji elektronicznej. 



Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oraz  postanowienie  Prezesa  Krajowej  Izby

Odwoławczej,  o którym mowa w art.  519 ust.  1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za

pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  8.  Szczegółowe  informacje  dotyczące

środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” PZP.

Postanowienia dodatkowe:

Zamawiający do terminu otwarcia ofert może zmienić warunki zamówienia informując o tym w

formie  ogłoszenia  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  oraz  na  stronie  internetowej,  na  której

prowadzone jest postępowanie. 

Zamawiający  informuje,  że  nie  będzie  rozpatrywał  ofert  złożonych  po  terminie  i/lub  w

niewłaściwym miejscu.

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 

jest niezgodna z wymaganiami niniejszego zapytania,

będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

będzie  niekompletna  lub  nie  będzie  zawierała  wszystkich  wymaganych  przez  Zamawiającego

dokumentów lub oświadczeń, 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy

złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia

umowy w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o wyborze, Zamawiający wybierze kolejną ofertę

najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  Marzena Włosek, tel. 41/38 211 61

Środkami komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z

Wykonawcą jest strona internetowa na której prowadzone jest postępowanie, strona internetowa

Biuletynu Zamówień Publicznych oraz poczta elektroniczna.

Dla celów sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, Wykonawca musi

posiadać  dostęp  do  urządzenia  elektronicznego  z  łączem  internetowym,  a  także  adres  poczty

elektronicznej.
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Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1−2 rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

 Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w

Miechowie, ul. Szpitalna 1, 32 – 200 Miechów.

Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  – Dominika  Jankowicz; e-mail:

katarzyna.gruszka@cbi24.pl

Cele przetwarzania danych: Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym ze

składaniem  i  rozpatrywaniem  ofert  dla  zamówienia:  Usługa  schronienia  dla  osób  bezdomnych

(kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miechów.

Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych,  o  których  mowa  jest  wymogiem  ustawowym

określonym w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postępowania.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy  danych: Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  zostać  ujawnione:  Regionalnej  Izbie

obrachunkowej, Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych:  Pani/Pana dane nie

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.



Dodatkowe informacje: Nie przysługuje Pani/Panu:

− prawo do usunięcia danych osobowych;, w związku z treścią art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20 RODO;

− na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

*  Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku

postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**  Wyjaśnienie:  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Miechów, 13.12.2022

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Miechowie 

        Robert Gądek

12.  Załączniki do zapytania ofertowego:

Formularz ofertowy,

Oświadczenie o spełnianiu warunków
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	c) zamawiający z wybranym przez siebie Wykonawcą zawrze umowę cywilnoprawną na realizację zamówienia,
	d) liczba godzin świadczenia usług specjalistycznych zostanie ustalona z Wykonawcą po ogłoszeniu Wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że bedzie miał prawo do conajmniej jednego podopiecznego.
	e) ostateczny podział ilości godzin i podopiecznych należy do Zamawiająceg
	- Szczegółowy zakres rzeczowy specjalistycznych usług, o których mowa powyżej, polegać będzie na:
	- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
	- formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.
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