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ZAPYTANIE OFERTOWE 

PCPR.SAK.312.6.2020  

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – 

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro  

(art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843) 

1. Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 10,  

55-100 Trzebnica. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla min. 10 

członków rodzin lub opiekunów z powiatu trzebnickiego, sprawujących bezpośrednią opiekę 

nad: 

a/dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności 

b/osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi  

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki 

wytchnieniowej, polegającej na możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa 

psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki 

zwanej dalej „usługą”, realizowanym w ramach  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 

2020” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i Powiatu Trzebnickiego. 

W ramach świadczenia usługi przewiduje się: 

a.  doradztwo psychologiczne  

b. wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami 

c. wsparcie w zakresie dietetyki osób z niepełnosprawnościami 

w formie mobilnej z dojazdem do klienta na terenie powiatu trzebnickiego z wykorzystaniem 

własnych narzędzi i niezbędnych materiałów do świadczenia usług (forma świadczenie usługi 

adekwatna do potrzeb Zamawiającego). 

Powyższe usługi będą polegały na udzielaniu konsultacji, porad, wsparcia oraz opracowaniu 

niezbędnych materiałów (np. w postaci jadłospisów) opiekunom osób z 

niepełnosprawnościami. Łączna liczba godzin udzielonego wsparcia dla min. 10 osób nie 

powinna przekroczyć 200 h (średnio po 20 na 1 uczestnika Programu w okresie od 

października do grudnia 2020 r.) 
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3. Termin realizacji zamówienia: 

Powyższe usługi będą wykonywane w terminie od października do grudnia 2020 r. na 

podstawie umowy zlecenie/umowy o świadczenie usług.  

4. Opis warunków udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:  

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 

d) niebędący w likwidacji lub w stanie upadłości. 

5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które nie będą 

podlegały odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za jedną 

godzinę usługi 

7. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Wyliczenie ceny następuje na podstawie ceny ofertowej za 1 godzinę świadczenia usługi, 

zawartej w odesłanym Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego. Cena oferty ma być podana w ujęciu netto, brutto w złotych polskich (co do 

drugiego miejsca po przecinku), wraz z podaną do wiadomości Zamawiającego stawką 

podatku VAT.  

8. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty: 

Sposób złożenia oferty polega na przesłaniu za pośrednictwem – do wyboru:  

poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, platformy e – PUAP, maila: pcpr@pcpr.trzebnica.pl )z 

dopiskiem OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA 

WYTCHNIENIOWA” lub złożeniu oferty zapakowanej w kopertę (z dopiskiem OFERTA 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA 

WYTCHNIENIOWA”) do skrzynki podawczej znajdującej się w siedzibie PCPR w 

Trzebnicy tj. wypełnionego i odręcznie podpisanego przez Wykonawcę Formularza 

ofertowego wraz z załącznikami lub podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub profilem zaufanym przez Wykonawcę Formularza, w przypadku przekazywania oferty 

drogą elektroniczną, wraz z załącznikami, tj.: 

mailto:pcpr@pcpr.trzebnica.pl
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a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

(KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) doświadczenie w realizacji podobnego zadania – wykaz świadczonych usług; 

c) kwalifikacje osób do wykonywania przedmiotu zamówienia 

d) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,  

Oferty z należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2020r.  

do godziny 15:30 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).  

9. Termin otwarcia ofert. 

Data: 29.09.2020 r. godzina 9:00 

10. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej 

PCPR w Trzebnicy www.pcprtrzebnica.pl.  

Oferty, które wpłyną po terminie do PCPR w Trzebnicy po terminie określonym w pkt. 8 nie 

będą rozpatrywane i podlegają archiwizacji.  

Zamówienia udziela się poprzez zawarcie umowy określającej warunki realizacji zamówienia.  

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

Małgorzata Wojtkowiak – Jakacka – Dyrektor PCPR w Trzebnicy 

tel. 71 387 05 96 

mail: m.wojtkowiak-jakacka@pcpr.trzebnica.pl 

12. Okres związania z ofertą. 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznie ustalonego terminu składania ofert.  

13. Na niniejsze zamówienie zawarcie umowy nie będzie wymagane, a dowodem 

poniesienia wydatku będzie faktura. 

 

 

 

 

http://www.pcprtrzebnica.pl/
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