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                      Kraśnik, dnia  18.08.2020r. 

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

 Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kraśniku zaprasza    

do składania ofert  w celu wyboru Wykonawcy na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia. 

  

I. Informacje ogólne:  

Niniejsze zaproszenie realizowane jest w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy                        

i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa- edycja 2020” współfinansowanego                     

ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program 

jest realizowany w zakresie Modułu III polegającego na świadczeniu usług opieki 

wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkom 

rodziny lub opiekunom osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osób                     

z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne, możliwości 

skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) 

oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.  

Program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku                 

w okresie od 29 lipca 2020 roku do 31.12.2020 roku na terenie powiatu kraśnickiego. 

Zakłada się objęcie wsparciem 20 członków rodziny lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie                   

ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami niepełnosprawnymi                              

ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

II. Zamawiający:  

Powiat Kraśnicki  

Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik 

NIP: 7151716935 

Reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,  
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ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik NIP: 715-157-86-92; REGON: 431031202, w imieniu 

którego działa Dyrektor – Pani Ewa Nowak 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

 Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, 

(w zależności od indywidualnych potrzeb), polegająca na przekazywaniu opiekunom 

osób niepełnosprawnych wiedzy niezbędnej do sprawowania przez nich bezpiecznej                        

i skutecznej opieki nad osobami zależnymi w warunkach domowych. Poprzez naukę 

należy rozumieć m.in.: nabycie umiejętności zaspokajania potrzeb biologicznych 

podopiecznych, wykonywania zabiegów higienicznych i kosmetycznych, zdobycie 

wiedzy na temat profilaktyki przeciwodleżynowej, udzielania pierwszej pomocy                        

w nagłych przypadkach, itp. 

Do obowiązków Pielęgniarki/Pielęgniarza  należeć będzie ponadto prowadzenie 

dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, potwierdzającej realizację spotkań 

indywidualnych, tj. ewidencja zrealizowanych godzin, podpisanych przez Wykonawcę                  

i członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem                         

i dorosłą osobą niepełnosprawną. 

Ilość godzin zostanie określona po weryfikacji wniosków w zależności od potrzeb 

uczestników programu. 

 

IV. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:  

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) przeprowadzenia usługi opisanej w pkt. III niniejszego rozeznania; 

2) bieżącego informowania Zamawiającego (osobiście lub telefonicznie)  

o pojawiających się problemach w realizacji zamówienia, w tym o przypadku 

rezygnacji opiekunów osób zależnych z uczestnictwa w Programie pod rygorem 

odmowy zapłaty za usługę, a także bieżącego informowania o przypadkach 

nieobecności członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 

nad dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi ; 

3) odpowiedniego dostosowania metod realizacji zadania oraz wykorzystywanych 

narzędzi w zależności od potrzeb; 

4) przekazywania kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi                 

za dany miesiąc w terminie do 27-ego dnia danego miesiąca. 
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V. Planowany okres realizacji zamówienia:  

 

 W miesiącach wrzesień-grudzień 2020 roku, indywidualnie z członkiem rodziny 

lub opiekunem sprawującym bezpośrednią opiekę nad dzieckiem i dorosłą osobą 

niepełnosprawną.  

VI. Miejsce realizacji zamówienia:  

 Usługa będzie realizowana każdorazowo w miejscu zamieszkania członka 

rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub dorosłą 

osobą niepełnosprawną. Szczegółowe dane zostaną przekazane po zaakceptowaniu listy 

uczestników. 

VII. Wymagania konieczne wobec Wykonawców:  

a) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy     

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) niezbędna wiedza i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania 

zamówienia, 

c) wykształcenie wyższe kierunkowe z  prawem do wykonywania zawodu zgodnie  

z ustawą,  

d) minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku 

pielęgniarz/pielęgniarka 

e) mobilność (dojazd do uczestników Programu we własnym zakresie) 

 

 Ocena spełnienia przez Oferentów powyższych wymagań odbywać się będzie               

na podstawie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w  Załączniku nr 1                       

do niniejszego rozeznania, (Formularz ofertowy). Brak własnoręcznego podpisu 

potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta będzie 

skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.  

VIII. Wymagane dokumenty:  

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z kopią dyplomu i CV (wykaz 

zrealizowanych usług); 

2) Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych 
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IX. Rodzaj umowy:  

Umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie). 

X. Warunki udziału w postępowaniu:  

Ofertę może złożyć Oferent, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymienione w pkt. VII 

niniejszego rozeznania rynku; 

2) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

wymienionych w ofercie, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek                                 

ich posiadania; 

3) posiada potencjał organizacyjno-techniczny. 

Podpisując Załącznik nr 1, tj. Formularz ofertowy, Oferent jednocześnie poświadcza 

spełnienie warunków wymienionych w punktach 1-3.  

 Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich 

niespełnienie przez Oferenta będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.  

XI. Kryteria oceny ofert:    

Zamawiający dokona oceny formularzy według następującego kryterium:  

−  Cena - 100 % cena (brutto*), za godzinę zegarową pracy z uczestnikiem projektu 

wyliczona wg wzoru: 

Cena- 100% 
wyliczana wg wzoru: 

Cena oferowana brutto najtańszej oferty 
Ilość punktów = ------------------------------------------------------------     x 100 
        Cena ofertowa brutto ocenianej oferty 
 

Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne                       

do wykonania zamówienia. 

XII. Termin składania ofert:  

 Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 4 września 2020 r. do godziny 14.00.                      

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz/lub 

unieważnienia rozeznania rynku bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek 

skutków prawnych i finansowych.  
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XIII. Miejsce i sposób składania ofert:  

Oferta sporządzona na załączonym formularzu (Załącznik nr 1) powinna                               

być własnoręcznie podpisana przez Oferenta i złożona w kopercie opatrzonej dopiskiem 

„Oferta – usługa wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji” w siedzibie Zamawiającego: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, 

tel. 81 825 58 80 wew. 23 wraz z załącznikiem nr 1 (formularz ofertowy) należy złożyć 

załącznik nr 2 (klauzula informacyjna). 

 
 

XIV. Uwagi: 

 

1) W przypadku, gdy wszyscy Oferenci złożą oferty, w których cena brutto                     

za 1 godzinę wsparcia przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia, rozeznanie zostanie przeprowadzone powtórnie.  

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając 

im odpowiedni termin na przedłożenie dokumentów/wyjaśnień. Brak złożenia 

wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkować 

odrzuceniem złożonej oferty; 

3) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia  

w stosunku do Zamawiającego; 

4) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przekazana właściwemu 

Oferentowi. 

 

 

 
XV. Osoba do kontaktu:  
 
Aleksandra Niedźwiedź, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,                              

ul. Grunwaldzka 6, pokój 21; tel. 81 825 58 80 wew. 23; e-mail: 

a.niedzwiedz@pcpr.krasnik.pl   

 

mailto:a.niedzwiedz@pcpr.krasnik.pl
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Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 

2) Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

 

 


