
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
„ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI

PSYCHICZNYMI NA  TERENIE GMINY GŁUBCZYCE"

§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Głubczyce  - Ośrodek Pomocy Społecznej   48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa 6a
      NIP   7481496365                       Telefon (77) 485-29-22,           fax (77) 485-29-22 wew. 37
      - adres strony internetowej      http://bip.ops.glubczyce.pl
      - adres  e-mail                            ops@glubczyce.ops.com.pl  
      - adres ESP                                /OPSGlubczyce/SkrytkaESP
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się

drogą elektroniczną przy użyciu:
 miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/

Adres  strony  internetowej  prowadzonego  postępowania  na  której  dostępne  są  wszelkie  dokumenty
związane z prowadzoną procedurą

http://bip.ops.glubczyce.pl/113/111/postepowania-powyzej-130-000-zl.html

Nr ID postępowania miniPortal 88e00e7f-d5f2-4719-b771-942ae6117c5e      
Nr ogłoszenia na BZP 2021/BZP 00159255/01

Nr postępowania KS.26.4.2021

§ 2.  Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt.1  tj. w trybie podstawowym bez negocjacji
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129)   zwanej dalej
„ustawą Pzp” oraz na zasadach określonych w Ogłoszeniu.

2.  W sprawach,  które nie zostały uregulowane w niniejszej  Specyfikacji  Warunków Zamówienia,(zwanej  dalej
SWZ), mają zastosowanie przepisy p.z.p. i akty wykonawcze ustawy.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w postępowaniu na usługi społeczne  jest: 

1.1 Świadczenie usług: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie 
Gminy  Głubczyce wskazanych przez Zamawiającego, zwanych dalej : „podopiecznymi” Nazwa i kody Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV 85312400-3 
1.2  Termin wykonania zamówienia 10.09.2021r.- 31.12.2021r. 
1.3  Szacunkowa ilość  godzin specjalistycznych usług  opiekuńczych dla  osób z  zaburzeniami  psychicznymi  -  
około 3600 godzin
1.4  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia ilości usług, o których mowa w ust.1.3 z uwagi

na zmianę:
1. ilości podopiecznych korzystających z usług 
2. zakresu usług z jakich korzystają podopieczni 
3. zmianę ilości godzin przyznanych podopiecznym
1.5 Godzina usługi objętej niniejsza umową wynosi 60 min. faktycznego jej wykonywania na rzecz podopiecznego
i nie obejmuje czasu niezbędnego na dojazd lub dojście do miejsca zamieszkania podopiecznego lub innego
miejsca, w którym podopieczny się znajduje ze względu na rodzaj wykonywanej usługi.

2. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznego obejmuje:
     2.1 Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:  

1)  kształtowanie  umiejętności  zaspokajania  podstawowych  potrzeb  życiowych  i  umiejętności  społecznego
funkcjonowania,  motywowanie  do  aktywności,  leczenia  i  rehabilitacji,  prowadzenie  treningów  umiejętność
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samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach
życiowych, w szczególności takich jak:  
a) samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania
i prowadzenia domu, 
b) dbałość o higienę i wygląd, 
c) utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, 
d) wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, 
e) korzystanie z usług różnych instytucji, 
2) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: 
a)  pomoc  w  radzeniu  sobie  w  sytuacjach  kryzysowych  -  poradnictwo  specjalistyczne,  interwencje  kryzysowe,
wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, 
b) ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, 
c)  doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny,  której  członkiem jest  podopieczny,  pomoc w
formie specjalistycznych usług, 
d) kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, 
e) współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, 
3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:  
a) w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, 
b)  w wypełnieniu dokumentów urzędowych z  tym zastrzeżeniem,  że  nie  ma ona charakteru przedstawicielstwa
podopiecznego
4) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:  
a) w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności 
uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych 
domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, 
b)w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, 
c)w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, 
d)w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, 
5) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:  
a) nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, 
b) pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, 
c) zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.

2.2  Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia podopiecznego, w tym:  
1)pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 
2)uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 
3)pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 
4)pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, 
5)w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zmiana  opatrunków,  pomoc  w  użyciu  środków  pomocniczych  i
materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, 
6)pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 
7)pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

2.3 Rehabilitacja fizyczna i  usprawnianie  zaburzonych funkcji  organizmu podopiecznego w zakresie  nieobjętym
przepisami  ustawy z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków
publicznych  
1) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 
2) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego
zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

2.4  Pomoc w zakresie warunków mieszkaniowych podopiecznego w tym:  
1)w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 
2) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 
3) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 

2.5 Zapewnienie podopiecznym, będącym dziećmi (do ukończenia 18 roku życia) z zaburzeniami psychicznymi 
dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają 
możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego .
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3. Obowiązki Wykonawcy usługi

1) Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych 
przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar 
godzin oraz odpłatność za usługę ze strony usługobiorcy.
2) W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zlecenie usługi telefonicznie lub przesłanie zlecenia wykonania usług 
faksem. Zlecenie takie zostanie następnie potwierdzone decyzją administracyjną.
3) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w ciągu 2 dni od daty otrzymania zlecenia, kierując 
do ich wykonania osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.
4) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości świadczonych usług.
5) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
6) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług w formie:
- kart realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami klientów, potwierdzających czas pracy 
opiekunów,
- sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, dołączanych do comiesięcznego rozliczenia usług,   
- kart funkcjonowania społecznego podopiecznego, aktualizowanych raz na kwartał.      
7) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rozliczenia za każdy miesiąc świadczonych 
usług, do 4 dnia następnego miesiąca, w formie faktury wraz z załącznikami: 
a)szczegółowe rozliczenie usług, zawierające: 
 - imienny wykaz osób, którym świadczono usługi,   
- nr decyzji administracyjnej przyznającej usługi,
- miesięczną liczbę godzin usług przyznanych decyzją administracyjną
- miesięczną liczbę godzin usług faktycznie wykonanych
b) rozliczenie zbiorcze, zawierające:
- rodzaj usług,
- liczbę osób objętych pomocą,
- łączną liczbę godzin wykonanych usług,
c) wykaz osób, u których usługi nie były świadczone zgodnie z decyzją, z podaniem przyczyn uniemożliwiających 
realizacje usług w pełnym zakresie.
8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników w związku z 
wykonywaniem usług.
9) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania każdorazowo Zamawiającemu konkretnych dat i godzin realizacji 
specjalistycznych usług opiekuńczych u poszczególnych podopiecznych na dany miesiąc w terminie do 5 dnia  każde-
go miesiąca.   

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:  

4.1 Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania przez co najmniej 3 osoby  posiadające
kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z
Rozporządzeniem  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  września  2005  r  w  sprawie  specjalistycznych  usług
opiekuńczych,  które  mówi  że  specjalistyczne  usługi  są  świadczone  przez  osoby  posiadające  kwalifikacje  do
wykonania zawodu:
- pracownika socjalnego,
- psychologa,
- pedagoga,
- logopedy
- terapeuty zajęciowego,
- pielęgniarki,
- asystenta osoby niepełnosprawnej,
- opiekunki środowiskowej
- specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej
- fizjoterapeuty
oraz inne tj.
 -psychoterapeuty
- terapeuty posiadającego kwalifikacje do prowadzenia terapii integracji sensorycznej

4.2 Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej
półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
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1) szpitalu psychiatrycznym; 
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub 
upośledzeniem umysłowym; 
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; 
5) zakładzie rehabilitacji; 
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

4.3 W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub
podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 4.1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w
jednostkach, o których mowa w pkt. 4.2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi
specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 

4.4 Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 3 pkt 4.1, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w
zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 
2) kształtowania nawyków celowej aktywności; 
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych. 

4.5 Zamawiający dopuszcza zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadkach
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia
wykonywanie usług.
- niewywiązanie się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia 
- wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług),    
skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

4.6 Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji umowy, muszą
spełniać warunki zawarte w niniejszym przedmiocie zamówienia.

4.7  Wskazania stacjonarnego punktu obsługi na terenie miasta Głubczyce dla osób/rodzin, u których świadczone są 
usługi oraz zapewnienia min. 3 godzin dyżuru w w/w lokalu w ciągu tygodnia.

4.8 Przekazywanie Zamawiającemu konkretnych dat i godzin realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych u 
poszczególnych  podopiecznych na dany miesiąc w terminie do 3 dnia każdego miesiąca.   

5. Wymogi odnośnie prowadzenia dokumentacji: 

5.1 Prowadzenie indywidualnych kart pracy, w których wpisuje ilość faktycznie wykonanych godzin 
potwierdzonych podpisem podopiecznego lub członka rodziny, zamieszcza informacje o przeszkodach w wykonaniu
usług.

6. Rozliczenie za świadczone usługi. 

6.1  Rozliczenie odbywa się co miesiąc na podstawie  karty pracy potwierdzonej podpisem podopiecznego, 
w której Wykonawca wpisuje ilość faktycznie wykonanych godzin, zamieszcza informacje o przeszkodach 
w wykonaniu usług.

7. Wykonawca jest zobowiązany pouczyć  pracowników o zachowanie poufności informacji pozyskanych w ramach 
niniejszej umowy o podopiecznych, w szczególności o korzystaniu przez nich z pomocy społecznej, stanie zdrowia i 
innych dopełniając  obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony 
danych osobowych - 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),  oraz 
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  

8. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z 
rozporządzeniem 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
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  oraz ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

§ 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w przedmiocie zamówienia,
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie Oświadczenia (Wzór Załącznik nr 2)

1.2 W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
a)  udokumentują,  że  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres
działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonywał lub wykonuje, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami  psychicznymi w miejscu ich zamieszkania wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez
przedłożenie  Referencji podmiotów, z którymi w ramach umowy wykonywał usługi.
b)  wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w dacie wykonywania zamówienia, w miejscu jego 
wykonywania osobami zdolnymi do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi przez co najmniej 3 osoby  posiadające kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 
22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  oraz posiadającymi co najmniej półroczny staż 
pracy w jednej z następujących jednostek: w szpitalu psychiatrycznym, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub w placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z 
zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, w ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, w 
zakładzie rehabilitacji, w innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez przedłożenie wykazu osób (Wzór załącznika nr 4)

1.3 Wskażą stacjonarny punkt obsługi na terenie miasta Głubczyce dla osób/rodzin, u których świadczone będą usługi 
oraz zapewnienia min. 3 godzin dyżuru w w/w lokalu w ciągu tygodnia.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez przedłożenie pisemnej informacji zawierającej adres lokalu oraz
godziny dyżuru

1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,

2. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania
ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 

4.  W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie wspólnie ich wiedza i doświadczenie, dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania niniejszego zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa.

5. Oferta wspólna.

5.1  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przez  dwóch  lub  więcej
Wykonawców (np.  spółka cywilna,konsorcjum),  oświadczenie o spełnieniu warunków, o którym mowa w §  4
ust.1 składa odrębnie każdy z Wykonawców.
5. 2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, 
Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
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§ 5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których  Zamawiający będzie komunikował
się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania,wysyłania i

odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
drogą elektroniczną przy użyciu 
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,akceptuje warunki
korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu 
przestrzegać postanowień tego regulaminu.
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf. 
Z pozycji https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca posiada dostęp do FORMULARZA: złożenia, zmiany wycofa-
nia oferty lub wniosku oraz FORMULARZA do Komunikacji. 
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofa-
nia oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., pod-
miotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w 
postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach
danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. (zalecany.pdf). Ofertę składa się, pod rygo-
rem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpi-
sem osobistym.
6. Wymagania techniczne związane z minimum sprzętowym i programowym:
1) Urządzenia teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym: Windows, MacOS lub 
Linux
2) przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google 
Chrome od wersji 20, 
3) założony profil zaufany w systemie ePUAP ( rekomendowany dodatkowy profil firmowy)
4) podpis elektroniczny
a) certyfikat podpisu kwalifikowanego, (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES – format.pdf, XaDES – pozostałe
formaty),
b) profil zaufany
c) e-dowód .
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowo-
dowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączni-
ki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 
9. Dane postępowania można wyszukać wg ID postępowania lub numerem Ogłoszenia BZP na Liście wszystkich 
postępowań klikając wcześniej opcje” Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu

W sprawach proceduralnych: w godzinach poniedziałek - piątek od 8.00 do 14.00, adres strony e-mail: 
ops@glubczyce.ops.com.pl  lub telefonicznie pod numerem 774852922 wew.35. 
Osoba do kontaktów p.Urszula Furman.

§ 6. Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
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§ 7. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny. 
3.Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
4. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. W Wykonawca jest 
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaszyfrowane . 
8. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami 
dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://miniportal.zup.gov.pl 
9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać 
ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje 
poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 
10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym zaznaczeniem polecenia 
”Załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane są do jednego pliku archiwum(ZIP). 
12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkowania dostępnej na miniPortalu. 
13. Wykonawca po upływie terminu do składania oferty nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej
oferty. 
14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem 
oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu. 

§ 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania ofert dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu. 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć poprzez Platformę do 
dnia 02.09.2021 r. do godziny 9.00
3. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukces” 
otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie 
ewentualnego wycofania oferty. Wycofanie oferty możliwe jest tylko do momentu składania ofert. Po tym terminie 
Wykonawca nie będzie w stanie wycofać oferty.
 6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
7. Otwarcie ofert następ w dniu 02.09.2021 r.o godzinie 10.00
8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
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9. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 
kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 
miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
11. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
12. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

§ 9. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1. Wykonawca poda cenę oferty w PLN cyfrowo i słownie w formularzu ofertowym za całość zamówienia wraz z
podatkiem VAT.   
2. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.(tj.  koszty zakupu odzieży,  środków ochrony indywidualnej,
ubezpieczenia, wynagrodzenia pracowników, itp.)
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną cyfrowo i słownie za poprawną uznaje się wpisaną słownie. 
7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
8. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
9. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą będzie odbywać się w złotych polskich.

§ 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

lp
.

symbol Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert znaczenie

1 C Cena 35%
2. D Doświadczenie w wykonywaniu usług    29%
3 ZK Zasób Kadrowy 36%

P C+ D+ZK 100%
            Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

1) Kryterium cena (C),
                    najniższa cena podana w ofertach niepodlegających odrzuceniu
        C = -------------------------------------------------------------------------------------- x 35 %
                      cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu 

2) Kryterium Doświadczenie (D) w wykonywaniu usług 
W ramach kryterium „Doświadczenie” oceniana będzie ilość załączonych referencji z wykonanych specja-
listycznych usług opiekuńczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert oraz ilość lat pra -
cy w wykonywanym zawodzie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca za każdą dołączoną referencję otrzyma 1 pkt. jednak nie więcej niż 5 pkt.
Punktowana będzie ilość lat pracy w wykonywanym zawodzie specjalistów, o których mowa w § 3 pkt. 4.1
1 – 15 lat  - 1pkt
pow. 15 lat - 2pkt
maksymalnie wykonawca może otrzymać 24pkt. Następnie uzyskane punkty z referencji o ilość lat pracy w
wykonanym zawodzie specjalistów zostaną zsumowane i stanowić będą punkty przyznane za 
doświadczenie.
Ilość punktów dla kryterium doświadczenie obliczone zostanie wg wzoru 
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  Ilość pkt przyznanych za doświadczenie badanej oferty 
        D  = --------------------------------------------------------------------------- x 29 %
                         Największa ilość punktów przyznanych za doświadczenie 
                                 spośród ofert niepodlegających odrzuceni

3) Kryterium „Zasób Kadrowy”  (ZK) ( do wypełnienia załącznik Nr 4) 

 W ramach kryterium „Zasób Kadrowy” oceniony będzie rodzaj specjalistów o których mowa w § 3 pkt. 4.1
 Wykonawca otrzyma za każdy rodzaj specjalisty 3 pkt.  

 Np.-  psycholog – 3 pkt.;  terapeuta zajęciowy - 3 pkt , itd., jednak nie więcej niż 36 pkt.  
 
  

          Ilość pkt przyznanych za zasób kadrowy badanej oferty
ZK = --------------------------------------------------------------------------------------------------- x 36 %

                                   Największa ilość punktów przyznanych za zasób kadrowy
                                                spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

     2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która nie podlega odrzuceniu
     i która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone w Ogłoszeniu kryteria. Punkty 
     przyznane zostaną w poszczególnych kryteriach, a następnie zsumowane wg wzoru

                P = C + D + ZK

          Punktację zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku 

1. W przypadku  jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, wówczas zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą 
ceną.

§ 11. Oferta z rażąco niską ceną.

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 
szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę .

§ 12.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu
zawarcia umowy.

1. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna waż-
na oferta lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

4.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

uregulowanym w art. 454-455 p.z.p oraz wskazanym § 7 ust.1 we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6
do SWZ. 

6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
7. Przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego: 
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1) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, stażu pracy
osób, które wskazał w ofercie i które będą realizować przedmiot zamówienia   
2) Wskazać lokal biuro o którym mowa w § 3 pkt.4.7 SWZ
8. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie dopełni formalności, o których mowa wyżej, nie zgłosi się do 
podpisania umowy Zamawiający może uznać ten fakt za uchylanie się od podpisania umowy.

§ 13. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

§ 14. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1.  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  Wykonawców,  w  stosunku  do  których  zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.108 ust.1 p.z.p lub w art.109 ust.1 pkt.4 p.z.p.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art.111 p.z.p. 

§ 15. Wzór umowy

1.Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SWZ
2.Przyjmuje się, że zapisy umowy niezakwestionowane w postępowaniu  zostaną przyjęte przez Wykonawcę  bez
zastrzeżeń w chwili podpisania umowy.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w postanowieniach zawartej umowy dotyczącej:
3.1 zmiany lub wprowadzenia nowej osoby świadczącej usługi opiekuńcze,(z tym, że na tych warunkach jak został
wykazany w ofercie pod względem ilości lat pracy),
3.2 zmianę liczby podopiecznych korzystających z tej formy pomocy, 
3.3 zmianę liczby godziny przyznanych decyzją

§ 16. Klauzula informacyjna 

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) ,  dalej
„RODO”, informuję, że: 

1. administratorem   Pani/Pana   danych  osobowych  jest:  Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 6a, 
48-100 Głubczyce, ops@glubczyce.ops.com.pl tel. 77-485-29-22

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczyce jest Pan Andrzej 
Pawłowicz ul. Brzeska 11C, 49-313 Lubsza , rodo@apawlowicz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO 

– Administrator  pozyskuje i przetwarza dane osobowe , w zakresie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego zostały
pozyskane  tj.  wykonanie umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, 

4. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne Pani/Pana dane osobowe będą udostęp -
niane innym osobom lub podmiotom, upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa i do
przetwarzania danych osobowych,  które muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki .Wskazani
powyżej odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych  w poufności w procesie ich prze-
twarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności usta -
wy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Mini -
strów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ,

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, sto-
sowanie do art. 22 RODO;
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7. posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z za-
strzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarza-
nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. nie przysługuje Pani/Panu:

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

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) 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.

9. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej  przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w
związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z  włączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

§ 17  Wykaz załączników  

1. Formularz  oferty
2 – 3 Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
4. Wykaz osób 
5.Oświadczenie dla Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13  
lub art. 14 RODO,
6.Wzór umowy

Głubczyce dnia 25 sierpnia 2021r.      Zatwierdził :
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach

Bożena Ziółkowska
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