
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na
terenie Gminy Głubczyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004501970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pocztowa

1.5.2.) Miejscowość: Głubczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4852922 77 4858515

1.5.8.) Numer faksu: 77 4852922 wew.37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@glubczyce.ops.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ops.glubczyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

POMOC SPOŁECZNA

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na
terenie Gminy Głubczyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d467bd8-04dd-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00159255/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-25 09:51

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00054166/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy
Głubczyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.ops.glubczyce.pl/113/111/postepowania-powyzej-130-000-zl.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące 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 wycofania oferty lub wniosku oraz 
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FORMULARZA do Komunikacji. 
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125
ust. 1 p.z.p., podmiotowe 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 rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem 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 dowodowych, 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 załączniki 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

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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.2016 r.,
119.1 z póżn.zm), 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 udostępniane 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 przetwarzania. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wynikający z przepisów prawa, w
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szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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, stosowanie do art. 22 RODO;
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 zastrzeżeniem 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 przetwarzanie 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KS.26.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 252000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu na usługi społeczne jest: 
1. Świadczenie usług: 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy
Głubczyce wskazanych przez Zamawiającego, zwanych dalej : „podopiecznymi” 
2. Szacunkowa ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi - około 3600 godzin
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia ilości usług, o których mowa w
pkt. 2 z uwagi na zmianę:
1) ilości podopiecznych korzystających z usług 
2) zakresu usług z jakich korzystają podopieczni 
3) zmianę ilości godzin przyznanych podopiecznym 
5. Godzina usługi objętej niniejsza umową wynosi 60 min. faktycznego jej wykonywania na rzecz
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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.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki
pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-10 do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
1) 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
specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert oraz
ilość lat pracy 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 – 15lat - 1pkt
pow. 15lat - 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 
Ilość pkt przyznanych za doświadczenie badanej oferty 
D = --------------------------------------------------------------------------- x 29 %
Największa ilość punktów przyznanych za doświadczenie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
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 SWZ 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.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje

4.3.6.) Waga: 29

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zasób kadrowy

4.3.6.) Waga: 36

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00159255/01 z dnia 2021-08-25

2021-08-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



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
załącznik 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.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
FORMULARZ OFERTOWY

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w paragrafie 4 SWZ, składa każdy z wykonawców.
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Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn wskazanych w paragrafie 17 Wzoru
umowy stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ
2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niemożliwe jest wprowadzenie do umowy zmian niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-30
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	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące 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 wycofania oferty lub wniosku oraz  FORMULARZA do Komunikacji.  5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe 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 rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 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 dowodowych, 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 załączniki 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
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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.2016 r., 119.1 z póżn.zm), 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 udostępniane 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 przetwarzania.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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, stosowanie do art. 22 RODO; 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 zastrzeżeniem 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 przetwarzanie 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.
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	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione wg wzoru: 1) 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 specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert oraz ilość lat pracy 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 – 15lat - 1pkt pow. 15lat - 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  Ilość pkt przyznanych za doświadczenie badanej oferty  D = --------------------------------------------------------------------------- x 29 % Największa ilość punktów przyznanych za doświadczenie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 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 SWZ 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.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 35
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje
	4.3.6.) Waga: 29
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Zasób kadrowy
	4.3.6.) Waga: 36
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-02 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-02 10:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-30



