Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 20142020
Kielce, dnia 19.06.2018 r.
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZEZNANIU RYNKU NA:
„Świadczenie usług opiekuńczych”
Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Rodzina Wspólna Troska” Regionalny Program
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
tel. 41 344-52-82 fax. 41 344 67 28
strona internetowa: www.kielce.caritas.pl
e-mail: kielce@caritas.pl

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą rozeznania rynku
na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług opiekuńczych dla mieszkańców obszarów wiejskich
położonych na terenie gmin w powiecie buskim. Osoby objęte opieką to osoby zależne (niesamodzielne),
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pomoc przysługuje osobie, która ze względu na wiek,
stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga pomocy innych osób w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:
1)Wykonanie usług opiekuńczych dla 40 osób przez min. 12 opiekunek/nów w terminie od
czerwca/lipca 2018r. do końca marca 2020 r. - średnio 3 osoby niesamodzielne na 1 opiekunkę/na
czyli

średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin - w zależności od

indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin przewidzianych do przeprowadzenia
21 420,00
Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 zadań
Zadanie 1
Wykonanie usług opiekuńczych dla około 3 osób niesamodzielnych w terminie od czerwca/lipca
2018r. do końca marca 2020 r. - średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin
zegarowych - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin
przewidzianych do przeprowadzenia 1785 godzin zegarowych
Zadanie 2
Wykonanie usług opiekuńczych dla około 3 osób niesamodzielnych w terminie od czerwca/lipca
2018r. do końca marca 2020 r. - średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin
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zegarowych - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin
przewidzianych do przeprowadzenia 1785 godzin zegarowych
Zadanie 3
Wykonanie usług opiekuńczych dla około 3 osób niesamodzielnych w terminie od czerwca/lipca
2018r. do końca marca 2020 r. - średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin
zegarowych - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin
przewidzianych do przeprowadzenia 1785 godzin zegarowych
Zadanie 4
Wykonanie usług opiekuńczych dla około 3 osób niesamodzielnych w terminie od czerwca/lipca
2018r. do końca marca 2020 r. - średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin
zegarowych - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin
przewidzianych do przeprowadzenia 1785 godzin zegarowych
Zadanie 5
Wykonanie usług opiekuńczych dla około 3 osób niesamodzielnych w terminie od czerwca/lipca
2018r. do końca marca 2020 r. - średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin
zegarowych - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin
przewidzianych do przeprowadzenia 1785 godzin zegarowych
Zadanie 6
Wykonanie usług opiekuńczych dla około 3 osób niesamodzielnych w terminie od czerwca/lipca
2018r. do końca marca 2020 r. - średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin
zegarowych - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin
przewidzianych do przeprowadzenia 1785 godzin zegarowych
Zadanie 7
Wykonanie usług opiekuńczych dla około 3 osób niesamodzielnych w terminie od czerwca/lipca
2018r. do końca marca 2020 r. - średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin
zegarowych - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin
przewidzianych do przeprowadzenia 1785 godzin zegarowych
Zadanie 8
Wykonanie usług opiekuńczych dla około 3 osób niesamodzielnych w terminie od czerwca/lipca
2018r. do końca marca 2020 r. - średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin
zegarowych - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin
przewidzianych do przeprowadzenia 1785 godzin zegarowych
Zadanie 9
Wykonanie usług opiekuńczych dla około 3 osób niesamodzielnych w terminie od czerwca/lipca
2018r. do końca marca 2020 r. - średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin
zegarowych - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin
przewidzianych do przeprowadzenia 1785 godzin zegarowych
Zadanie 10
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Wykonanie usług opiekuńczych dla około 3 osób niesamodzielnych w terminie od czerwca/lipca
2018r. do końca marca 2020 r. - średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin
zegarowych - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin
przewidzianych do przeprowadzenia 1785 godzin zegarowych
Zadanie 11
Wykonanie usług opiekuńczych dla około 3 osób niesamodzielnych w terminie od czerwca/lipca
2018r. do końca marca 2020 r. - średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin
zegarowych - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin
przewidzianych do przeprowadzenia 1785 godzin zegarowych
Zadanie 12
Wykonanie usług opiekuńczych dla około 3 osób niesamodzielnych w terminie od czerwca/lipca
2018r. do końca marca 2020 r. - średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to około 85 godzin
zegarowych - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Łączna ilość godzin
przewidzianych do przeprowadzenia 1785 godzin zegarowych
Uwaga !
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dwanaście w/w zadań, wykonawca
może złożyć ofertę jedno wybrane przez siebie. W przypadku złożenie oferty na większą
ilość zadań zostanie przyjęte pierwsze zadanie w hierarchii liczb od najmniejszej do największej, oferta na pozostałe zadania zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami zaproszenia.
Szczegółowy zakres zadań opiekuna zawarto w regulaminie konkursu http://www.2014-2020.rposwietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1341ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-09-02-01-iz-00-26-145-17-w-ramach-poddzialania-9-2-1rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych
1) Zakres usług opiekuńczych świadczony będzie w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej i
obejmować będzie w szczególności:
a) 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 utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu,
czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie
niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia
spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do
świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu
wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy
załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności
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higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę
bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, czynności uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej
opieki środowiskowej;
d) 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).
2) Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych określony będzie indywidualnie
w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem
prawnym), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze, tj.
z przedstawicielem Caritas Diecezji Kieleckiej.
3) Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem
bliskiego otoczenia.
4) Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem
jakości procesu świadczenia usług Zabezpieczy on ten wymóg przez właściwe ustalenie z osobami
świadczącymi usługi opiekuńcze godzin oraz zleconego wymiaru i zakresu usług (więcej niż
jednego opiekuna dla tej samej osoby niesamodzielnej).
3.

CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.

Termin wykonania zamówienia: od czerwca 2018 r. do 31 marca 2020 r.

5.

Usługi mogą być świadczone na terenie gmin w powiecie buskim

III . WYMOGI FORMALNE I SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
a) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub 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.
Na potwierdzenie warunku wykonawca powinien złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem
nr 3 do Zaproszenia.
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b) Dysponują osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia.
Na potwierdzenie należy złożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż:
Wymagania minimalne kadry dydaktycznej
Dla zadania od 1 do 12:
Minimum 1 osoba posiadająca:
a) kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz,
opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;
b) doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie
z zakresu realizowanej usługi.
Tą samą osobę można wykazać tylko do jednego zadania.
2. Sposób sporządzenia oferty:
a) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia.
b) Oferta i wszystkie załączniki muszą być spisane w języku polskim oraz podpisane przez umocowanych przedstawicieli oferenta.
c) W złożonej ofercie należy podać cenę za 1 godzinę świadczonej usługi oraz łączną cenę za
wykonanie przedmiotu zmówienia.
3. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
4. Zawartość oferty: Wykonawca składający ofertę powinien załączyć następujące dokumenty i
oświadczenia:
a) Ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 2.
b) Oświadczenia wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
c) Wykaz osób – załącznik nr 1
5. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
IV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w
niniejszej SIWZ.
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca
po przecinku
3. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich
4. Jeżeli z oświadczenia Wykonawcy do celów ubezpieczeń społecznych składanego zgodnie z załącznikiem 3 wynikać będzie obowiązek po stronie Zamawiającego do naliczania i odprowadzania skła-
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dek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanego wynagrodzenia cena oferty zostanie powiększona
o kwotę tych składek w celu porównania oferty.
5. do zaoferowanej ceny Zamawiający zobowiązany będzie doliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być naliczone od wypłacanego
wynagrodzenia
6. Jeżeli w zaoferowanej cenie powstanie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to
wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku
V.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
a) Cena – 100%
Sposób oceny ofert:
Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium - cena oferty:
najniższa oferowana cena brutto
ilość punktów =
x 100 pkt
cena brutto badanej oferty

VI.
1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2018r. do godz. 10.00 w Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

2. Ofertę należy złożyć :


e-mailowo (skan podpisanych dokumentów) na adres kielce@caritas.pl lub



osobiście w Biurze Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25010 Kielce



przesłać pocztą, kurierem (decyduje data wpływu).

3. O wynikach oceny ofert każdy oferent zostanie poinformowany indywidualnie.
4. Osobami wyznaczonymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Tomasz Meus – 662 033 588
VI.

VII

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Określa załącznik nr 4 do zaproszenia – projekt umowy
INFORMACJĘ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana
Pawła II 3, 25-013 Kielce
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
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odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− 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;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia
inspektora ochrony danych osobowych.
** 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.

VIII ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1- oświadczenie potwierdzające dysponowanie osobami
2. Załącznik nr 2 – Oferta cenowa
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy
4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy

……………..……….……….……………………….
(pieczęć i podpis Zamawiającego)

